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Pedmluva,

Lipenský okres ml zvláštní osud

:

Byl tištn v nejhorší dob za války pi nedostatku pra-

covních sil; tím se jen vysvtlí, že uplynuly dva roky než vyšel.

Za tisku v kvtnu 1917 zemel prof. Fr. Jar. Rypáek,
spoluredaktor prvních svazk Vlastivdy a strážce ryzosti našeho

jazyka pi nkterých korrektnrách : v listopadu 1917 vyrvala smrt

nám dra. Fr. Dvorského, dlouholetého redaktora Vlastivdy,

spisovatele ty okres (hrotovského, námšského. strážnického

a tebického) a pedsedu Musejního spolku; v lednu 1919 odešel

od nás navždy Frant. Aug. Slavík, jenž byl duší Vlastivdy,

jejíž první svazky redigoval a pro niž jako vzor napsal okres

brnnský.

Po dr. Fr. Dvorském, za nhož byla vytištna první ást

lipenského okresu, pevzal jsem redakci celé Vlastivdy. Výbr
vyobrazení doplnil jsem obrázky helštýnskými a zpsob citace

pramen ponechal jsem, jak schválen byl pro ást již vytištnou.

Když první arch opustil tiskárnu, trpla naše vlast ješt

,

ukonení knihy ale dokalo se vycházejícího slunce naší svo-

body, naši obnovené národní samostatnosti, — díla to šle-

chetných nešlechtic a pronásledovaných pravých vlastenc

Splnila se slova
Masarykova

:

,Žádný uvdomlý národ nesetrvá pod cizím vedením

a Havlíkova

:

,Žádná moc tohoto svta a by se i s celým peklem spolila ,

neudrží národ vzdlaný, ušlechtilý a statený v poddanosti

a otroctví

V Budišov 7. bezna 1919.

Aug. Kratochvíl

.



Digitized by the Internet Archive

in 2016 with funding from

Getty Research Institute

https://archive.org/details/lipenskyokres38badu



I. Všeobecný pehled

A. Pehled zempisný a pírodovdecký.

1. Poloha.

ice, nejzápadnjší Tršice, nejsevernjší Kozlov, nejjižnjší Syme.
Nejníže leží Malé a Velké Prosenice 220 m, nejvýše Kozlov 663 m.

U ostatních osad ureny jsou výšky následovn: Lipník

246 m, Bohuslávky 294, Daskabát 333, Hlinsko 300, Jezernice 264.

Kladníky 353, Lazniky 323, Lazníky 296, Lhota 353, Louka 270.

Dolní Nice 265, Horní Nice 325, Osek 226, Podhoí 366,

Radotín 287, Radvanice 292, Ranošov 504, Slavkov 583, Sob-
chleby 293, Syme 256, Stamice 370, Svrov 306, Trnávka 246.

Tršice 267, Tupec 249, Týn 243, Dolní Újezd 288, Velký Újezd 371,

Veselíko (u P. Marie Host.) 266, Výkleky 322, Zákov 332.

S Helštýna 406 m je krásný rozhled po údolí Bevy od
Hranic až k Perovu, které se strany severní jest lemované vý-

bžky nízkého Jeseníka, se strany jižní výbžky Karpat morav-
ských a ke stran západní se rozšiuje. Široká ze na Helštýn
skýtá rozkošný pohled na Záhoí. Podobný rozhled jest též se

kes Lipenský leží mezi 35° 7'

k a 35° 20' zempisné délky

I a mezi 49° 27' a |49° 39'

L zempisné šíky: hranií na

okresy: Hranický na východ,
Libavskýna severu, Olomucký
na západ, Perovský a By-

stický na jihu. Nejvýchod-

njší osadou jsou Horní N-



zámeckého kopce u kapliky nad Veselíkem 352 m, S hory

Mléné (jz. od Slavkova) 637 m možno vidti skupinu Radhoš-
skou, se strany druhé do údolí Hané, k horám Híbcím a k vy-

soin Drahanské. S kopce Zákovského jest výhled do úrodné

Hané u Olomouce.

2. Geologická povaha pdy. 1

)

Údolí Bevy v okrese Lipenském jest s geologického sta-

noviska pánev kulmových vrstev (— vrstev spodního oddlení

kamenouhelného útvaru), táhnoucí se týmže smrem, jakým jí

protéká Beva. Kraje pánve tvoí na severu hory Oderské, na

jihu pohoí táhnoucí se od Hranic k Hlinsku. Vnitek pánve

vyplnn jest u kraj naplaveninami staršími (diluviem) a mezi

tmito s obou stran Bevy naplaveninami mladšími (alluviem),

K diluviu patí tu hlíny cihláské, spraš (lés) a štrky. Strky

dosahují místy znaných výšek, tak u myslivny nad Loukou
374 m, na kopci Horeku, jenž jest štrkovým násypem kdysi

Bevou utvoeným, 286 m.

Pod naplaveninami lze pozorovati místy i stopy neogenu,

na p. miocenní šedivici (neboli tegl), na kterou se pichází pi
hloubení studní, a kterou Beva ped regulací nkdy odkrývala.

Na mírn zvlnné pahorkatin v okolí Velkého a Dolního Újezda

a Tršic nalézají se úlomky kemencové, které dle Camerlandra

dlužno též poítati k miocénu takže za doby miocenní byla tamní

krajina tak jako nynjší údolí Bevy pokryta moem, jehož behy
byly hory Oderské. Podobné miocenní kemence zjistil pisatel

tchto ádk i na druhé stran za údolím Bevy, a to u Hlinská,

kdež nalezeno bylo i zkamenlé devo (opál devnatý), které dle

nejlepšího znalce zdejší krajiny Klvan ukazuje též na neogén.

Kulm skládá se jako jinde i v našem okrese z vrstev bidlic,

pískovc, drob a slepenc. Bidlic pokrývaských však zde již

takka není. Pokusy v lámání jich, jako na p. na hoe Vlasové

nebo u Podhoí, setkaly se s neúspchem. V roklinném údolí

Jezerského potoka, kteréžto údolí s okolím možno ítati (podle

Camerlandra) k nejkrásnjším partiím na okraji Sudet (obr. 1.

Partie z Pekla), objevují se droby, které hojností živcových de-

') Tuto sta spracoval z ochoty p. prof. R. Kout v Lipníku.
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Obr.

1.

Údolí

„Peklo"

u

Podhoí.
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stiek a lupínk slídy podobají se žule. Slepence složeny jsou

hlavn z oblázk fylitových a kemenných. U Slavkova a Ranošova
vyškytá se slepenec, v nmž mezi úlomky žuly a kemence jsou

ástice kersantitu, vyvelé horniny, jejíž žíla jest asi nkde v okolí

a dosud nemohla bytí nalezena. Vrstvy kulmové jeví na mnohých
místech velké poruchy (obr. 2.). Hlíny na výšinách kulmových

povstaly zvtráním kulmu. Pásmo kulmové ležící na jih od Bevy

Obr. 2. Porušené vrstvy kulmové (na cest z Týna do Hranic).

sousedí u Nic, Sobchleb a Radotína s vrstvami eocennímir

karpatskými pískovci. V pískovcích nalézá se hojnost mušlí z rodu

Pecten (hebenatka). 1

)
Mezi Sobchleby, Dol. Nicemi a Symí

jsou (taktéž eocenní) menilitové bidlice, v nichž se u Syme
nalézají menilitové opály. Tektonické pomry na rozhraní kulmu

a eocénu znázoruje obr. 3. (dle díla Bau und Bild Ósterreichs).

U Radvanic vystupuje zespod kulmu ostrov devonského

vápence, který na vrchu nese ješt zbytky miocenního pískovce.

Ponvadž podobných ostrov nalézá se ješt více na Perovsku

a pak zase na Hranicku, není vyloueno, že i v okolí Lipníka

mohlo by se asem pijití ješt na njaký.

Ú Stedovský Apogr. X. str. 402 píše: „Pam o kamenu. Kameni a skála

nalézá se u vsi panství Lipenského, Dolní Nice zvané, v jejímž nitru, když

se láme, vidti možno druh mušlí vtsnaných. A není jedna nebo dv, nýbrž

jeví se jako celá skála, jakoby jich bylo velké množství dohromady slepena

a s hlínou v kámen srostlo."



Nerosty. 1

)

Jelikož na Lipensku není ani útvar prahorních ani vyvre-

lých, vyjma kersantitu, není ani nerostectvo zdejšího kraje bohaté.

Výborné špalkové bid-

lice, droby a slepence kul-

mové, poskytující znamenitý

stavební, dlažební, místy i

krycí kámen (ertovy ka-

zatelny a Podhoí), obsa-

hují tu a tam hlavn v okolí

Podhoí pkné krystalky py-

ritu (kyzu železného), který,

jak prof. Kout dokázal, i nco
zlata obsahuje. Na zlaté doly

bohužel to však není, a se

o tom druhdy bájilo.

Ve vrstvách eoceno-

vých u Syme najdeme, jak

již uvedeno, nkdy pkn
nahndlé až svtlé vrstev-

naté opály menilitové, které

pokryty bývají z pravidla

vrstvikami kídovitými.

V okolí Horních Nic
nalézaly se ve vrstvách

mladších tetihor pkné kry-

stalky sádrovce.

Poznámkou pipojeno

budiž, že druhdy sbírával

jsem ve štrku „Na Bevi-

skách“ i pkné strakaté

oblázky, které pocházely

z tešenit (vyvelých to

hornin kídového útvaru

nkde ažod Val. Meziíí).

Ve vápencích radvanských nalézaly se na trhlinách nkdy
krystalky vápence a na kemenných žílách drob kulmových i ne-

úhledné krystalky kemene.

') Tuto sta napsal z ochoty p. editel Josef Klvaa z Kyjova,
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V témže útvaru nalezeny kdysi v okolí stavu u Oseká vrst-

viky hndého uhlí, le ani toho nebylo mnoho a ješt k tomu
bylo velmi špatné, tedy k niemu. Prakticky dležité jsou jen

devonské vápence v okolí Radvanic, na vápno užívané a vý-

borné žlutnice (cihláské hlíny) hlavn v okolí Lipníka na cihlyT

tašky, trativody, kamna i hrnce se hodící.

Tu mžeme poznámkou uvésti, že v mladších tetích hor-

ních vrstvách vyvrají i na zdejším okrese sirkové prameny ku

p. „U prostední pily “ pi Vel. Újezd (u kapliky), v sirkových

a železitých lázních u Lipníka (Badhaus), ba, dokonce i v Lip-

níku samém ve. studni doktora Brzobohatého.

Železité prameny vyskytují se ostatn asto v nížinných

mokrých lukách zdejšího kraje, což znatelno po rezavých vodách,.

Ve vrstvách kulmových (na p. u Dol. Újezda) picházejí

žíly kemenné, v nichž nkdy kemen bývá i pkn vykrystalován,.

a krystalky pyritu (kyzu železného, jenž mívá docela nepatrné-

jen chemicky dokázatelné stopy zlata a zavdal asi jak v dívj-
ších tak i v novjších dobách píinu k domnnkám o zlat ve

zdejších horách). Staré záznamy o zdejším dolování na zlato má
rukopis zemského archivu ís 283, list 84. a n. následující: „Po-

znamenání ode mne Martina Zigmunda, primátora msta Lipníka..

Tento hodnovrnej memoriále od mnohých lidí toho povdomé r

kteí i ta místa ukazovali a nebožtík pan Jií starší Bruntálský

z Vrbna, když jsme v horách našich obce lipenské našli cimro-

vání v Srnkov a vysývání rudy u jedné jedle doupnité, v níž

kylhov necvice nalezeny, dal nabrati, budouc sám s námi Lipen-

skými pítomen, té vysývané rudy léta 1617 a dal ji pruhovatí

zlatníku pana Bitovského z Bystice pod Hostýnem, z níž vy-

pruhoval zlata jako bobové zrno a stíbra dvakrát tak mnoho.

A ten, který od Hory Kutné haví pišel na tu rudu, o tom povídal,

že každý rok ve žni. když lidé v poli žnou a v horách nebývají,

.

na tu rudu nkdy 10 osob chodí, jenž se nachází takto:

Memoriále.

.,V Srnkov pod Slavkovem pod Obírkou jsou dolové a jest

v nich zlato, a zvlášt v tom u vody, co jest roubený, tu jest

zlato pravé; i jmenuje se Srnkov nebo Srní dl aneb do Srního

dola. A pod tou šachtou jsou dolové zhynulí ti. A tu jest lípa

pochylá, dupnitá. U jednoho dolu jest jedle a na ty jedli jest
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vyezán krkal a mí a kladivo havíské, muž k tomu konci jako

kylhov a pinoža masaská. Tak se k tomu místu ptej a tu jest

zlata požitak jistý beze vší pochyby a sklamání.

Item ptej se na Obírce, k Sobíkovu plazu, a tu jest dosti

zlata mkkého a na Vobírce k studni, jinak studýnce, to místo

v ohni mli, to u té studýnky blízko jest, mlko dosti zboží

dobrého zlata.

Item potok jest nad Podhoí, za Hradištkem slov, strany

za starou baštu níže buku ve tyech vrších, a ten potok se poíná

od toho buku, jest na pravou stranu v behu šachta zakrytá a jest

na ní hlíny do pasa shloubí a jest v ní zlato velmi s kemenu jako

províjený vrkoem.

Item ptej se za Podhoím do Pekla vejše nad Bhanovem
k starýmu mlýnku a tu, když se doptáš, tu kdež byla stibka, co

kola vodné v ní šly, pi té stran, kdež mlýnice stála, tu jest

pramen zlata jako dobré bevno, ryzího zlata; a ten mlyná,

který na tom mlýn byl, ten je našel, když stybky pedlával
a nabravši, šel jest odtad od toho mlýna a potom vzkazoval od

Hory Kutny, nebo se byl dal mezi havíe (pátelm svým), že

Latni v zemi jest hluboko od vrchu v tom jmenovaném míst,

a ten pramen se obrátil k stavu, kudy spád byl na kolo vodné,

a tak jeho najdeš a není hluboko a jest jeho mnoho v tom míst.

“

(Doslovn, vrn opsáno).

3. Horopis.

V severní ásti okresu patí horstvo k Nízkému Jeseníku,

k Oderskému pohoí, v jižní ásti k Bílým moravským Karpatm,
k Bystické skupin.

Hbet Oderského pohoí vstupuje u pramen Odry

634 m (sz. od Kozlova) do okresu a táhne se od západu na

jihovýchod. Horstvo toto lesy porostlé spadá k jihu z poátku
srázné, potom více mén se vlníc pechází v údolí Bevy; na
severu udržuje se ve stejné výši; kjihu táhnou se od nho tvo-

íce kotliny ti hbety až do Perovského okresu ve výši nad
300 m. Nejvtší výšky dosahuje toto pohoí ve Vypáleném (s. od
Slavkova) 665 m. Jiné vrchy dle výšky seadné jsou: Kížová
sv., Vlasová z. od Kozlova po 653 m, Mléná (jz. od Slavkova)

637 m, Obírka (jv. od Slavkova) 625, Popelov (j. od Slavkova)
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623, Elišiná (s. od Kozlova) 621, Ržová (z. od Kozlova) 610,

Gertova Kazatelna (sv. od Slavkova) 595, Juráek A (sv. od Pod-

hoí) 589, Lomec (s. od Dol. Újezda) 588, Othib (Ottichberg

jz. od Kozlova) 587, Skoky (v. od Slavkova) 586, Kopánky (z. od

Podhoí) 580, Dubina (z. od Bohuslávek) 549, Kyjanice (sv. od

V . Újezda) 442, Zámecký kopec (z. od Veselika) 352; na Ho-

reku A (sz. °d Lipníka) a U bezy A (
sz * Oseká) padají

na 286 m.

Karpaty (Javornický paprsek Bystické skupiny) vstupují

do okresu od východu a táhnou se k jihozápadu
;
jsou mén lesy

porostlé, spadají se strany severní srázné do údolí Bevy; na

stran jižní pecházející hluboce se vlníce do Bystického okresu.

Nejvyšší vrchy: Krásníce (v. od Týna) 471 m, Helštýn A (v.

Týna) 406, Hana A (sz. Kladník) 358 a Kladnická hora A
(v. od Kladník) 353.

4, Vodopis.

Krom Odry, která svým tokem od pramem poínajíc tvoí

ásten hranice okresu a k oblasti Baltického moe patí, (obr. 4a

a 4b.) sluší ostatní vodstvo okresu k oblasti erného moe.
Hlavní ekou jest Beva, která okresem od východu k ji-

hozápadu vedle Týna, Lipníka, Oseká a obojích Prosenic tee
v dálce asi 15 km. Beva eišt své asto mnila, ímž velké

škody na polích i osadách (Týn a Lipníku) psobila. Teprve

r. 1902 uinn byl v tomto okrse poátek s upravením jejího e-
išt. Tok její byl na více místech prkopy zpímen, ímž dosa-

ženo toho, že prohlubujíc sob eišt a rychleji odtékajíc již

tak asto polí nezaplavuje, a zaplaví-li pece, rychle odtéká.

Velké povodn, vtšinou v msících ervenci a srpnu, zazname-

nány jsou v letech: 1593, kdy voda vnikla až do ulic lipenských

a Podhry hlinské; r. 1652 od 18.—22. ervence, kdy mnoho
stavení odplaveno bylo a mnoho lidí se utopilo; 1

)
r. 1659, r. 1661

dvakrát, r. 1663, 1666, 1668, 1670, 1715, 1724, 1760, 1779, 1813,

1854, kdy šla nad vysoké behy u Lipníka, 1880, 1897, 1902,

1907 a 1911. — Beva pijímá v okrese tyto pítoky: a) na

pravém behu 1.) Blíže Zeleného kíže v okrese Libavském vy-

vrá Hlemýždí potek, který tvoí na severu ásten hranice

') Tlieatrum europaeum VII. str. 319.
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okresu a pibírá Gertv a erný potok a potom jako Jezerský

potok tee vedle Podhoí a Jezernicí; 2. pod Obírkou a Kopán-

Obr. 4a. Bývalá kaple u pramene Odry u Kozlova.

kami má prameny Hlásenec, tekoucí vedle samoty Benátek (Ve-

nedigu) a samoty „Hlásenec“ zvané; 3. nad Loukou vyvrá
Louský potok tekoucí Loukou a Lipníkem; 4. u Slavkova prýští
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Trnava pibírající Slavkovský potok též Roschik (rozsocha) zvaný

a tee pod Bohuslávkami a Trnávkou; 5. Lube s. od DoL
Újezda pramenící a u Skok pibírající potek ze Zabityho dola

tee Dol. Újezdem, pod Tupcem, odkudž pijímá Tupecký potokr

protéká rybníek Veselský, za nímž pibírá Lukavec, vyvrající za

Zámeckým kopcem, b) na levém behu: Za Helštýnem a u Lhot}'

jsou prameny Svince tekoucího Týnem. V okrese pramení se,,

ale mimo okres do Bevy jako pítoky jiných potok vtékajíc

Libuše, která vyvrá za Hlinském a tuto ves protéká: Lhotský

p. protéká Lhotou a Kladníky a vlévá se do Šišemky: Dolno-
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Nický p. prýštící v okrese Hranickém protéká Dol. Nicemi
a vedle Syme, kdež pibírá Sobchlebský p. spojený s ervenicí,

která protéká Radotínem, a ústí u Devohostic do Bystiky.
V západní ásti okresu tee Olešnice, která od svých pra-

men v Oderském pohoí až po Daskabát sluje Hadovec a na

pravém behu Lesnici pibírá. Olešnice protéká Tršicemi, pi-

bírá na hranicích na pravém behu Pazdernici, a za hranicemi

okresu na levém behu íku, (obr. 5.) která vyvrá za Ranošo-

vem, u Slavkova pibírá Hošnici a tee podle Horní (obr. 6.)

a Prostední pily, Výklekami, Svrovem a Lazníkami; tato na svém

toku pibírá krom Kyjanice a Vel.-Újezdského p. více potk
horských.

Díve bylo v okrese hojn rybník panských a dva

menší msta Lipníka (u sv. Anny a Marhotský, pojmenovaný dle

mlynáe Marhy, jenž držel mlýnec).

Na Lipenském panství byly rybníky: Jestabovské je-

zero v Haškovci u Lipníka: u Hlinská, u Lhoty dva, u Louky dva,

z nichž jeden na 15 kop kapr; u Dol. Nic na 40 kop násady;

u Oseká ti, z nichž Zádvorník Velký a Malý držely až 80 kop

štik a kapr; u M. Prosenic dva, z nichž Brandejský byl na

140 kop štik a kapr; u Tupce dva, v nichž byli kapi na potr,

a u Týna. Rybníky byly loveny ve 3 letech. Od roku 1782 byly

postupn všechny vysušeny a v pole a louky promnny.
Na Veselském panství byly rybníky: u Veselíka Mlýn-

ský na 8, Záhorský na 6, a Nový na 20 kop kapr; u Laznik Dolní

na 10 kop kapr. Mlýnský stával ješt roku 1835.

Na panství kapitolním: u Tršic Zámecký na 2tí, Ghme-
línský na 28, Farganický na 16, Prostední Mlýnský na 28, Dolní

Mlýnský na 30 kop kapr; rybník u Daskabátu byl zachován až

do roku 1878. Zámecký stává až dosud pro chov ryb.

Na Hranickém panství byly rybníky : u Jezernice jeden

na 16 a druhý na 150 kop štik a kapr; u Podhoí nad Podleským

mlýnem byli chováni pstruzi. O rybnících u Jezernice zaznamenává

urbá z roku 1569, že do 3 altý se plod k nasadám i k prodeji

sazoval a svážel, do tvrtého bl k prodeji z rybník na podzim

vylovená; pátý byl pro píhodu. Odsadek pro všeliké poteby bylo

šest. Do tchto odsadek, když se rybníky lovily, byloli teba, všeli-

jaké ryby se sazovaly, na nž voda z rybník pouštna bývala.

Jeden Jezerský rybník trval až do let tyicátých století 19.
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Po provedené regulaci Bevy založila vrchnost lipenská po-

blíž Oseká ve starém eišti Bevy rybník, v nmž se chovají kapi
a štiky.

5. Podnebí.')

Podnebí, které jest výsledkem zempisné šíky, kolmého

povýšení nad moem a konen pomr horstva a vodstva té

které krajiny, to vyznauje se v okrese Lipenském takto

:

Celkem patí kraj zdejší k studenjším krajm Mo-
ravy.

—

Prmrná roní teplota jest ku p. v Lipníku asi

7-5° C, kdežto na výšinách slavkovských a kolem Kozlova jest

6*5° C, ponvadž jsou to místa k severu otevená a vysoko polo-

žená. (Nejteplejší krajiny na jihu Moravy mají 9° C prmrné
teploty.)

Následkem tchto rozdíl v teplot bývají i žn na Slav-

kovsku a Kozlovsku o 14 dní pozdji, zima nkdy i o 3 nedle

delší a sníh tu na horách padá asto o nkolik týdn déle.

Nejvtší zimy, hlavn na horách, pozorovány byly asi —
29° C, posledn 16. ledna 1893, a nej vyšší teploty kolem

36° C ku p. koncem srpna 1892.

Velice na teplotu zdejší psobí tu vtry, které picházejí

nejvíce údolím Bevy od severovýchodu a z vysoiny su-

detské od severozápadu a tím vzduch valn ochlazují, a od

jihozápadu, ímž mrana pivodí. (Ze sta vtr jest tu 33 sv.,

24 jz., 22*5 ssz. a 8 jižních.) Mén, málo tedy vtr pichází

od jihu, což i na podnebí má znaný vliv a také na vodní
srážky.

Tch jest tu na okrese prmrn 630 až 650 mm za rok,

na horách Slavkovských a Kozlovských o nco více. Kraj jest

tedy dosti zavlažován. R. 1907 bylo v Lipníku srážek 665 mm.
v Podhoí 845 mm, na Helštýn 730 mm. O potu dní srážkových

nelze pesn mluviti. Prmrem nkolika let napoteno jich nco
pes 100 za rok. Tolikéž nelze mluviti o prudkosti deš, nebo
ta zpsobena asto vlivy mimo zdejší kraj ležícími.

První sníh padá tu v nižších polohách z pravidla koncem

listopadu nebo v první polovici prosince, na horách ale již po-

*) Tuto sta jakož i následující . 6. 7. 9. napsal z ochoty p. editel Josef

Klvaa z Kyjova,



átkem listopadu, což má vliv i na nižší místa a tu mnohdy

poprašky i díve psobí. Poslední sníh ležívá na horách ješt

v dubnu. Výjimky, kde by se tu objevil sníh pozdji, jako ku p.
15. kvtna 1885, jsou vzácný.

Jasných úpln dní má Lipensko za rok 30 až 40. Dní

skoro úpln zamraených 80 až 90.

Tlak vzduchu prmrný jest tu asi 750 mm, na vyšších

-horských polohách pomrn nižší. Velmi nízký byl ku p. 21. er-

vence 1892 — 713 mm.
Síla vtr bývá na Lipensku prmrn 2*3—2*5, poí-

4áme-li nejsilnjší vtry za 10. Takových vtr prudkých, stromy

v lesích lámajících, jako byl 14. srpna 1891, velmi málo bývá.

Celkem ale mžeme ici, že podnebí zdejší není píliš teplé

a více vlhké než suché, což ovšem znaný vliv má hlavn na

rostlinstvo.

6. Krajinný ráz.

Ráz zdejšího kraje jest velice líbezný. O tom snadno pe-
svdíme se, a rozhlédneme se od kapliky sv. Anny nad Lip-

níkem nebo z Mléné hory nad Slavkovem anebo z vyhlídkového

prostranství hradu Helštýna. —
Zvlášt odtud jest krásný rozhled i do lesnatých partií

smrem k Hostýnu i na celé údolí Bevy od Hranic až ku

Perovu i na krásné pohoí, lesy nízkého Jeseníka s pvabnými
vesnikami, Podhoím, Dolním Újezdem a Veselíkem, na krásné

Hranice a za nimi na Starojický hrad. Malebný most železniní

u Jezernice táhne se svými více než tyiceti oblouky, pak roz-

kládá se msto Lipník a konen širá rovina u Prosenic do vlastní

Hané se rozšiující, kdež msto Perov vidti, to jsou hlavní místa

rozhledu helštýnského.

Ale i to, co odtud nevidt, jest pkné, ano i pvabné. Kdož

by nebyl nadšen Lipenskými lesy v Pekle za Podhoím, Obírkou,

okolím slavkovským, ranošovským a kozlovským s památným pra-

meniskem Odry, kterážto tu z malé studánky vzniká. Také v okolí

Velkého Újezda jsou pkné partie.

Na Tršicku dodávají etné chmelnice krajin zcela zvláštní-

ho rázu.

I Záhoí v okolí Sobhleb, jakkoliv takm od svta od-

dlené, není bez intimních náladových obrázk, jimž Hostýn
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vévodí. Perlou ovšem celé krajiny zstane památná a obrovská

zícenina hradu Helštýna, na niž z dálky usmívá se pepkný
zámek Veselíko.

Nejkrásnjší partie lesní jsou od revírny lipenské za Lou-
kou až ke Slavkovu a od Podhoí daleko do hor údolím v Pekle

až za Gertovy kazatelny.

7. Rostlinstvo.

Rostlinstvo toho kterého kraje jest, jak známo, závislo na

povaze pdy, na podnebí a z ásti i na nerostectvu té které

krajiny.

Okres Lipenský patí rostlinstvem do flory baltické a sice

do t. zv. oblasti levadické a jen nkolik pisthovalých rostlin,

krom našich obilnin, pochází z jihu.

Lesy naše, nyní vtšinou jehlinaté, bývaly díve listnaté,

hlavn bukové. Ješt za mých dtských let bývaly u „Zadní

boudy “ lipenské, staleté, krásné buky a vedle nich rostlo ješt

mnoho jedlí, které s buky skorém úpln vymizely, ustupujíce

vtšinou lesu smrkovému, rychle rostoucímu. Také za Helštý-

nem, kde bývalo dosti bukového lesa, vysazuje se vtšinou smrk.

Ojedinle rostou v našich lesích javory, modíny a habry. Za

starých dob, kdy les „Lipenský" býval spravován polesnými a haj-

nými z oban samých, vedl se les po starosvtsku : vždy nej-

starší stromy se vysekávaly a devo se narovnalo z pravidla tam,

kde strom byl vykácen; proto nebývalo celých pásem vysekaných,

a nkde, kde nebylo pístupu dobrého, ku p. „za Zadní boudou"

smrem k Smolné, našel lovk místa i pralesm podobná: staré

stromy samy se kácely a na jejich mrtvolách rostly nové. V lesích

panských ovšem už dávno takové hospodáství minulo. —
Rostlinstvo, jež v lesích okresu roste, jest dvojího rázu:

na Slávkovsku a Kozlovsku rázu více horského, za Helštýnem

a Hlinském, rovnž i k Tršicim teplomilnjší. Z horských rostlin

roste na vlhkých místech, u potok, hojn netýkavek, arovníku,

devtsilu a rzných vrbin a kapradin. Z tchto nejzajímavjší

jest snad kapradina ostnitá. V seích najdeme plno zajímavých

druh ostružin, šalvj lepkavou, tu a tam i tfemdavu. Na Týnsku

jest plno vesin a dosti asto i pkné jarmanky, kontryhele, zu-

batce, lýkovce atd., ve vlhkých místech i aronu (ddáku) skvr-
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nitého, všude pak plno jedlých i nejedlých hub Nad „Hrou“
bývala velice asto pkná hvzdice vláhojemná a na dev starých

plot hnízdovka (Cyathus). Mech jest v lesích a na vlhkých

místech dosti. Pleník tvoí tu místy bujné podušky. Z lišejník

rozšíen jest na stromech lesních lišejník bradatý, na zemi lišej-

ník soví a s nim nkdy i islandský, pkný lišejník ervenohlavý

a ržový. Také lišejník psí jest dosti rozšíený. Zvláštní jest, že

rostl i za sv. Annou u Lipníka, tam kde se rozbíhá cesta k Trnávce

a Bohuslávkám a sice s vesím, což nasvduje, že tu kdysi lesík

býval.

Úval Bevy také nevyniká zvláštní florou. Dosud alespo

není dkladn prozkoumán. U Tršíc vyškytá se na nkterých

místech žlutý kociánek písený, od Krman sem se táhnoucí.

Na císaské silnici bylo hojn krásných lip 1

), topol a jeáb.
Z pisthovalých rostlin jmenovány butež epen a he-

mánek cizí a dále Elodea kanadská, kterouž do tní Bevy
r. 1881 jsem z Vltavy donesl, a kteráž se tu brzy rozšíila.

Na polích pstují se obecné .obilniny a okopávaniny a v sa-

dech dobré druhy ovocných strom, jáderných i peckovitých. Staré

panské sady, které v polích „pod sv. Annou “ u Lipníka a pak na

svazích nad Týnem, pod Hlinském a u Veselíka se rozkládaly,

ponenáhlu zanikají.

Zelenina se pstuje v panských a soukromých zahradách

v mst i na venkov a dováží se ásten z Olomouce, díve

i z Kromíže. Réva pstuje se jen na výslunných zdích. Za to

zajímavé a obchodnicky pstované jest sázeni chmele v okolí

Tršíc. Za starých dob bývaly chmelnice nemnohé i u Lipníka

a Oseká. Len pstuje se málo, hlavn na horách a konop již nic,

a druhdy na Záhoí dost se pstovaly.

8. Živoišstvo.

Živoistvo zdejší nevyniká zvláštnostmi. Ješt ve století 18.

pebíhal sem z les Hostýnských vlk. Mj prastrýc Biškovský,

narozený asi r. 1780, vyprávl nám dtem asto, kterak v Hel-

štýnských lesích v kruté zim napaden byl vlkem, jemuž se

ubránil jda pozpátku jen stálým kesáním ocílkou. Jinak ze šelem

b Památná stará lípa nachází se v klášterní zahrad lipenské, jist,

z doby, v níž klášter byl založen.
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uvésti dlužno vydru pi Bev a lišku v lesích: jezevec nalézá

se v lesích Slavkovských. Tcho není ídký; kuna skalní a zvlášt

lesní však vzácné. Z hmyzožravc památnjších uveden bu rýsek

obecný, ježek a krtek. Hlodavci jsou vesms obyejní. V lesích

Lipenských vidl jsem nejednou hnízdo plcha obecného nikdy však

sysla na polích. Ssavci kopytnatí domácí i lesní jsou obvyklí. Jelen

a divoká svin zabíhají však do zdejších les jen z obor. Ovce

ješt ped padesáti lety dosti rozšíené, hlavn na horách, nyní

takm vymizely. Za to pibývá koz: ím více chudiny, tím více

kozího dobytka. Také koní ubylo tím, že louky a pastviny na

mnoha místech pemnny v pole. I ptáci jsou u nás jen oby-

ejní. Z dravc kán, krahujec, poštolka a vzácn u Bevy orel

íný. Z ostatních pták vzácnjších uvádím jen oešníka, který

se hojn objevil roku 1886 a 1911. brkoslava, modínku, a v lesích

Slavkovských rzné druhy drozdovitých pták na tahu. Též rrian-

delík se nkdy ukáže a za jarních povodní rackové (rybáky), od

Chropyn pilétají.

Z plaz objevila se v posledních letech i želva evropská

a sám jsem o prázdninách r. 1912 jednu vidl z Dolního Újezda.

Nechci však tvrditi, že jest tu domácí, a ve stedovku jich

u nás dosti bývalo. V listnatých lesích bývá hojný slepýš, poblíž

vod i užovka obecná a jen velmi vzácn zmije.

Z obojživelník jsou u nás všechny druhy žab. Také olci

a v lesích zídka i mlok skvrnitý.

Rybáství druhdy v Bev bývalo zajímavé. Nynjší regulace

však mnoho poškodila. Z ryb ostnoploutvých býval tu okoun,

vzácnjší candát, ježdík, škrach a kolek. Tito poslední asi již vymi-

zeli. Ostatní mkoploutvé ryby jsou obvyklé: štika, kapr, parma,

karas, blice, v potocích hrouzek atd., v bahnech písko. Také

sumec nebýval v Bev vzácností. Ze pstruhovitých jest vzácný

pstruh, hlavn- v erném potoku, kdež dal by se i umle pstovati.

Nkolikrát bylo mi sdleno, že tu v Bev chycen i úho
a znova ješt r. 1912 panem naduitelem Novotníkem. Ponvadž
úhoi nežijí v úvodí erného moe, nedá se výskyt úho vy-

svtliti leda tím, že nkde z úvodí Odry dostali se do úvodí

Bevy. O mkkýších se tu šíiti nebudu, jen podotýkám, že

v Helštýnských hradebních píkopech tolik bývalo velkého hle-

mýžd zahradního, že jsme jej i do kuchyn na jídlo sbírali.

Z mkkýšovitých (mechovek . bryozoí) uvedena bu chvostenka
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plazivá (Plumatella repens) v potoku mezi Dol. Újezdem a Sko-

kanu, kterouž jsem tam pod kamením jako student sbíral.

Taktéž o hmyzu se siití nebudu, jen pipomínám, že jsme

na zdech Helštýna honívali pkného motýla bláska „ Apollo K

-a jen málo kdy vídali lísaje smrtiblava. Pi cest od Obírky

k Slavkovu bývalo hojn batoic duhových, perleovc i admi-

rál, krom obvyklých blásk a modrásk.

Z hmyzu blanokídlového uvedeny budtež hlavn vely,

-které se pstovávali na Lipensku hojn, jak tomu nasvduje n-
kolik set let starý medaský spolek neboli *cech“ v Lipníku. Za-

jímavý velín býval v Pekle za Podhoím, Malatikv velín

u Trnávky a velíny pod Hrou. Jinak jest u nás dost rzných
druh mravenc, lumk i vos bylinných. Z ostatního hmyzu
uvedeny budtež hojné druhy much, komár, vážek (sklenáek),

cvrk, kobylek a ploštic. Pi horských cestách asto jest sarane

vrzavá. Sarane sthovavá (kobylka) pilétaly za starých dob, kdy

u nás bylo dosti moál, astji do našich krajin. I stonožek

-a pavoukovitých jest u nás hojnost; z korýš budtež uvedeni

blešivci v horských vodách rozšíení, berušky a ovšem i raci

v potocích a v Bev. V nkterých tkách objevuje se i lupeno-

možka. Z erv nejpamátnjší jsou pijavice a v lovku tasem-

nice a hlísty (škrkavky).

V cihláských našich hlínách nacházejí se zbytky mamut
*a nosorožc.

B. Osazování krajiny.

Že náš okres byl již v dobách pradávných obydlen,

-dosvdují nálezy a) z mládší doby kamenné (3000—1000 let

ped Krist.), jako nožíky a šípy pazourkovité, rohovcové a obsi-

diánové, mlaty, vývrtky, sekyrky, motyky, stepiny a j.. které

u Tršic a Veselíka hromadn, jinde ojedinle nalezeny byly:

b) z doby bronzové (800 let ped Krist.—50 let po Krist.) jako

popelnice a dary hlinné v mohylách na Záhoí dosti etných,
jak u jednotlivých osad poznamenáno bude. Stopy jam kulturních

.jsou u Veselíka. 1

)

0 Ueni o dobách starší a mladší kamenné, bronzové a železné jest

toliko náhled, pesn dosud vdecky nedokázaný, jemuž mnozí uenci odporuji

.ano i zavrhují. (Pozzy, Fergusson).



Osady zakládané v podob ulic pocházejí z 1 1. a 12. století;

mžeme tudíž íci, že osady našeho okresu vtšinou v t. -li dobách

založeny byly.

Díve bylo v okrese 60 osad, z nichž nkteré v 15. a 16. stol.

bud úplné bud ásten zanikly. Úpln zanikly: Horka a Odoní
u Lipníka, Juitinov a Sobíkov u Podhoí, Kožišov, Neplachov,

Popelov, Stítež a Zbyslavice u Slavkova, Lomec u Dol. Újezda,

Židlochov u Stamic, Meziíí a Provodov u Velk. Újezda, Sedlec

u Daskabátu, Blá a Zátš u Tršic, Stibo u Svrova, Mydlovary

u Velk. Prosenic, Plakov u Oseká, Olbramice u Hlinská. Zlechov

u Týna, celkem 21 osad. ásten zanikly a zstaly po nich sa-

moty: Kyljanka (nyní Kyjanice) u Kozlova, Vicinov u Veselíka

a Podolší u Oseká, tedy 3 osady. —
Úpln zanikly a pozdji znova osazeny byly s jinými jmény:

Kozlovice — Kozlov, Ranošov — Nové Prusinovice, Othiby —
Daskabát, Zákovice — Zákov.

Dv osady spojeny v jednu: Chylec s Veselíkem.

Staré osady mají selské usedlosti s prelím k cest, souvislé,

tvoící podél cesty ulice. Hranatou náves mají Radvanice (tver-

uhelník), Lazniky (trojúhelník). Tršice a Vel. Újezd jsou rozloženy

jak obyejn u mstských obcí bývá. Kozlov, Ranošov a Slavkov

mají systém dvorcový, grunty ojedinle stavné se štítem k cest.

Píkladem osady rozházené a neurovnané jest Ra-

nošov.

Když koncem století 18. a hlavn v 19. uinn poátek se

stavbou domk na pozemcích obecních nebo panských, povstaly

pi osadách uliky anebo skupiny dom bu semo tamo anebo

v poadí postavených.

Jména všech osad jsou eská; ze tí osad nmeckých
jest Slavkov ponmený, Kozlov a Ranošov byly pi novém
osazení nmeckými kolonisty z Kravaska zalidnny. Též Zákov
byl pi novém osazení nmeckými kolonisty osazen, kteí se ale

asem, majíce okolí eské, poeštili.

Pvod jmén osad jest bu a) dle zakladatel patrony-

mický a sice mají jména na „iee“ : Bohuslávky, pvodn Bohu-

slavice, Kozlov, pvodn Kozlovice, oboje Nice a Prosenice,

Radvanice, Stamice, pvodn Stanimice, Tršice, Zákov, p-
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vodn Zákovice a zaniklé osady Zbyslavice a Olbramice. Pis-

vojovací na „ov“ a „ín“ mají: Radotín, Ranošov, Slavkov, Svrov
a zaniklé osady: Juitinov, Kožišov, Neplachov, Plakov, Popelov,

Provodov, Sobíkov, Vicinov. Zlechov, Židlochov. Pídavné jméno

starého rázu má zaniklá osada Odoní, nyní Hodoní. K patrony-

mickým dlužno ítati i Othiby, Symi a Stibo, též Sobchleby.

b) Dle pomr pírodních: Hlinsko, Jezernice, Lipník,

Lazniky, Lazníky, Louka, Osek, Podhoí, Trnávka. Tupec, Vese-

líko, Výkleky a ze zaniklých osad: Rlá, Ghylec. Horka, Kyljanka,

Lomec, Meziíí, Podolší, Sedlec, Stítež a Zatš.

c) Dle povahy, zamsnání a pvodu právního: Kladníky,

Lhota, Týn a obojí Újezd a zaniklé Mydlovary.

d) Pezdívkou má jméno Daskabát.

2. Hrady, tvrze a zámky.

Starobylá hradiska byla, pokud známo, na Helštýn (obr. 7.),

z nhož na stran jihozápadní násep ásten jest zachován, a

nad Podhrou u Lipníka zvané Hradištk. Možná že i nad Pod-

hoím. a nad Veselíkem hradiska bývala, ale doklad pro to není.

Hrady, po nichž zíceniny zstaly, byly dva: Helštýn nad

Týnem a Drahotušský nad Podhoím.
Tvrze výslovn se pipomínají v Kladníkách (1371), v Ot-

hibech (1447), v Malých Prosenicích (140 «), v Tršicích (1377)

a v Zákov (1382); Pšina v díle svém „Mars moravieus“ jme-

nuje též Trnávku a Veselíko. Než z místních tratí v obcích

mžeme souditi, že i v osadách, které byly kdysi samostatnými

statky, tvrze bývaly, jak tomu jest na p. v Lazníkách.

Zámky jsou v Lipníku, Tršicích a Veselíku.

3. Samoty.

Krom nádraží v R.advánicích a strážných domk na dráze

stojí osamocen:
Mysli vny a hájovny: dv lipenské mst ké, podhorská,

louska, ranošovská, bývalá osecká (Haltý) a u Horní pily.

Mstská valcha a pila u Podhoí zanikly úpln.

Mlýny: Bývalý Pední s valchou u Lipníka. bývalý Pro-
stední u Týna, dva mlýny u Jezernice, dva u Podhoí, Podolší

u Oseká, dva u Velkého IJjezda, Horní a Prostední pila u Sta-



Obr.

7.

Helštýn

(pohled

od

západu).



mic, Hambálek u Lazniek, Horní a Dolní u Tršic, salajka

a mlýnec u Veselíka, n Slavkova a n Daskabátu. Vtráky:

u Kladník, n Sobchleb, u obojích Nic a bývalý u Svrova.

Vtrák blíže Veselské salajky zanikl úpln.

Hostince: na Helštýn, Venedig (Benátky) u Lipníka,

Krystyánka u Jezernice a nádražní v Malých Prosenicích.

Chalupy na samotách: u Zbružového, v Tetin, Pod-

hra, Závodí a Hlásenec u Lipníka; Kyjanice a Elišiná u Koz-

lova; Hyk a Panava u Lazniek; Vicinov u Veselíka; Rybáe
u (Reka; Mok a Zavadilka u Stamic; Stání u Svrova; Hošnice

u Slavkova.

C. Obyvatelstvo.

1. Náeí.
Msto Lipník má pevážnou vtšinou obyvatelstvo eské;

venkov až na ti vesnice jest eský. Obyvatelé eští mluví

rzným podeím hanáckým.

Das kabát, Tršice, Zákov, Lazniky, Výkleky a Velký Újezd

patí k podeí olomuckému a rznoeí bysticko-šternberské-

mu; v Tršicích mladší pokolení „jož se panšíL V Lazníkách,

Radvanicích, Prosenicích, Oseku, Veselíku, Tupci, Dolním Újezd
a Trnávce jest podeí perovské, jehož zvláštní známkou jest,

že infinitiv má mkké (psa= psáti). íká se vázeli místo vázali,

zkázeli místo vzkázali; ženská jména vlastní odvozená od muž-

ských, na „ý“ konících, koní na „ová“, na p. Koutnová, Kunov-

sková. Otínek= vrbí vysekané; satek= obilí na stojato prodané:

proutek= asi V2
mice zem. V Bohuslávkách a Louce jest pe-

chod k rznoeí hranickému, kteréž nalézáme též v Lipníku, Týn,
Jezernici a Podhoí. Toto rznoeí má v sob nkteré živly sou-

sední hanátiny a valaštiny, ano nkterými zvláštnostmi nachyluje

se k nedaleké laštin. Délka samohlásek není tak rázná jako ve

valaštin (mliko, polívka), jmenovit „í“ v koncovkách jmenných
i slovesných asto se krátí (šel na ptáni), a pízvuk asto se pe-
souvá na slabiku pedposlední. Na Záhoí bydlí Záhoané hanátí,

u nichž podle nkterých slov znamenati sousedství valašské. Také
pízvuk se pesmykuje astji na pedposlední slabiku. 1

)

') Dle Bartošovy Dialektologie I. str. 81. a II. str. 9. a n.



Nmci v horách mají tvrdé náeí Nmc z Kravaska.

odkudž sem usazeni byli do Kozlova a Ranošova. „E, ei“ asto

se vyslovuje jako „a* (Pfard, Ban), „b“ a „f“ jako „w“ (Stuwe.

Hawer)
;

„en“ infinitivu jako „a“ (Komma). Školním vzdláním
se e písemní rozšiuje, tak že s cizím píchozím mluví správn,

vespolek ale oblíbeným dialektem, v nmž i eská slova se

nalézají.

2. Kroje a zvyky.

Kroj lidový nezachoval se již nikde. Vidl jsem sice

o prázdninách 1912 ješt jednu tetiku nkde od Oseká v starém

hanáckém šátku a jednu starou ženu ze Slavkova v šátku uvá-

zaném na záušnice, ale to jsou vzácnosti.

Ped 4() lety bylo ješt dosti kroje, zejména Záhorského
a v Sobchlebích a Nicích bývalo i dost parády.

Mužští nosili sic málo již žlutých koženek, ale modré ma-
rýnky (kabátce) s peste obšitými dírkami a rovnž i frýdky (vesty)

podobné, klobouky s housenkami; sem i tam zelená vydrovka

a dlouhý dubený kožich nebyly vzácnosti.

Ženské chodily vbec v kroji a to velmi pkném, hanácké-

mu podobném. Nosily erné šorce, na slavnosti bílé frtochy,

pkné, vystižené frydeky pentlemi a krepínkami ozdobené, ru-

kávce s ernými límeky a ásným obojkem a „Lipský šátek “ na

záušnice. V chladnjším poasí nosily marýnky s rukávy na ra-

menou dutými a v zápstí úzkými a pršelo-li nebo snžilo, zelený

„ViákL Na nohách mly stevíce, v zim však bílé papue,

valašským podobné.

0 svatbách mívala nevsta a družiky velké vnce z um-
lých kvtin se zrcadélky a zlatými i stíbrnými tásnmi, vedle

toho pes lokty krásnou, žlut vyšitou „plachetku“ nevstínskou.

Bývalo pak tu na svatbách 20 i 30 takových „drožek*.

Podobný kroj býval i na Prosensku a v okolí Lazník, ale

ped 40 lety nosily jej již jenom ženské a to ne všechny. Také

na Tršicku tehdy již nebylo kroje a na Újezdsku rovnž ne.

1 Nmci na Slavkov a v Kozlov dotrhávali kroje: mužští

mli erné koženky, erné vesty, erné šátky pod krkem, široké

erné klobouky a po vtšin tmavé, šosaté kabáty. Ženy nosily

ernofbdové šátky s pestrým okrajem, vázané na záušnice, k uším

pitisklé. Malé rukáveky, nepíliš vystižené frýdky, kolem krku
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barevný šátek, peložený na prsou. Sukn byly tmavé tak jakož

i frtušky; jako ozdobu nosívaly v uších stíbrné dlouhé náušnice

a na krku korálky (granáty).

Na zimu odívaly se vlákem nebo bílým ubrusem. 1

)

Kroj lidu v mst podléhá více mód než na venkov.

Staí obané lipenští nosili copy, fraky, manchestrové erné, jen

po kolena sáhající kalhoty, punochy a stevíce s peskami; tento

kroj ješt v padesátých letech minulého stolejí se objevoval pi
Božím Tle; tak byli obleení, cop vyjímaje, mšané nesoucí

baldachýn. Pi téže píležitosti vyšly mšanky v šatech hedváb-

ných, na odní mly bílé hedvábné a vyšívané šátky, kolem krku

etz dva až tikrát omotaný z perel zlatých a na hlav zlato-

hlavový epec; mla-li práv nkterá rodinný smutek, mla epec
erný se stíbrným vyšíváním. Svobodné osoby ženské chodívaly

vbec s hlavou nepokrytou.

Nyní není rozdílu mezi krojem venkovan a mstských

obyvatel.

Též starých zvyk jest již poskrovnu; íkání pi svat-

bách na venkov dje se namnoze dle tištných pramen, vtšinou

ho vbec není.

Svatba. Ghodí-li ženich za nevstou v dob postní, íká

se o nm, že chodí „s houserama“
;
tím má býti též naznaena

nevhodnost doby. Je-li nkterý ze snoubenc neplnoletý a nemá-li

otce na živu, „koupí si na úad léta“, to znamenati má, že se

dal prohlásiti za plnoletého. Na svatbu chodí zváti starší družba,

asto snoubenci sami, nkde i mládenci. Tu se stávalo, že se

dávalo mládencm tmto ukrojit chleba, což oni uinili, chléb

do kapes uschovali a nevst donesli, aby „slepice dobe nesly

Byl-li z jednoho domu pozván mládenec i družika, dával jejich

otec nevst 72
mice žita krom obvyklých dar na svatbu

posílaných jako mléka, másla, tvarohu a vajec. Oddavky konají

se z pravidla v úterý. Na Záhoí 2
)
bylo zvykem, že v den svatby

ráno si upravili mládenci kon, opentlili a spletli jim hívy a ocasy;

do svatebního vozu bývali zapíháni 4, nkdy i 6 koní. Družiky
jely ve vozích, mládenci na koních. Družba s opentlenou holí

a ovinutou rozmarýnem chodil po ddin a zval svatebníky ke

’) Tuto sta o kroji lidovém napsal z ochoty p. editel Klvaa z Kyjova.
'
2
) Dle Bartovského : Okres hranický str. 43. a následující.
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snídaní. Hudba .hrála u ženicha asn z rána. Potom se odebrali

ženich s hostmi k nevst. Ženich ml pipravené na dvoe ty-
speží. Vyšvihl se na podsedního kon, družiky posedaly na vz
a jelo se pro nevstu. Nevsta vyšla, podala ruku ženichovi a pi-

vítala nejprve mládence, potom družiky a ostatni hosty.

Když vešli u nevsty do domu, posnídali opt a na to poaly
pípravy k odchodu do kostela. Nevsta dkovala rodim za lásku

a vychování, následoval odpros, naež rodii dali snoubencm po-

žehnání. Pi odprosu ml starosvat, který než nevsta rodim
dkovala, ml e o stavu manželském, hlavní slovo. Po skonení

zahrála hudba a jelo se do kostela.

Cestou do kostela zatáhli mládenci ve vesnici na cest

ženicha opentleným provazem a musel se vyplatit!. Totéž uinili

ve vsi, odkud pocházela nevsta. Na cest z kostela, když se šlo

do domu nevstina, byl zatahován ženich starými ženami; vyplatil

se zpropitným a byl poastován koalkou. Doma byli všichni po-

astováni ajem, gulášem a j.

Na to se šlo s hudbou do hospody na tanec. Byl-li ženich

z osady druhé, jel, co zatím druzí tanili, s nevstou ku své matce,

aby jim dala požehnání. Po návratu šlo se k veeru „za stoly

Ped jídlem pronášeny byly rzné ei. V Pobeví na nkterých

místech, zvlášt jsou-li místnosti nedostatený, stolují píbuzní

ženichovi v dom ženichov a nevstini se ženichem, mládenci

a družikami v dom nevsty.

Na Záhoí pinesl družba na talíi žito, se kterým obcházel

hosty o dárek pro nevstu a konen jej postavil ped nevstu,

která vše do šátka vsypala. Tomu se íkalo „mastit kašu“. Jídla

rzná donášela se na stl s pípadnými proslovy. Za dívjších

dob nescházela krupice; nyní jsou pokrmy masité, koláe a cu-

krové; na konec aj a erná káva. Po hostin se šlo k muzice

a tanilo se do rána.

Svatební veselí trvalo do tetího dne. Odpoledne naložily

ženy nevstinu výbavu na vz, navrch peiny a dovezly je do

domu ženichova. Tam byly peiny vydraženy, ženich je skoupil

a za utržené peníze si ženy píští nedli vystrojily u mladé

ženy svainu, aby ji tšily a pouily o budoucích strastech

a slastech.

Stalo-li se, že hospodá zasel a ješt ped sv. Janem Kti-

telem syn jeho se oženil a byl nápadníkem gruntu, tu, jelikož.



polní výmnek nebyl ješt umluven, byl povinen mladý hospodá

dáti výmnkái tetí snop ze všeho obilí.

Krtiny, úvod. Novorozen mívalo na hlav lipský epeek
hojn opentlený, pestrobarevnou peinku s pestrobarevn vyšíva-

ným povijákem. Za kmotry berou se obyejn staicí dítte, které

otec šel pobídnout. Na úvod ale staenka do kostela nejde, nýbrž

nkterá ze žen i více žen, které posílaly do nedl nebo do kouta.

Hostina pi úvod jmenuje se radovánky a mouné peivo ra-

dostník.

Poheb. Mrtvé ohledávali na venkov bud uitelé nebo

hrobai. Píiny smrti u dítek bývaly ved nebo hlíza; u dosp-

lých píchání v boku, kašel nebo lonzocht. U starých lidi nemoc

obyejná. Tak to dosvdovala „oznama“ o prohledání mrtvého.

Zvyk klásti na mrtvolu v rakvi obrázky se zachoval. Když nosii

mrtvolu z domu vynášejí, kráejíce pes práh ji tikrát pozvednou

na rozlouení s domem. Po pohbech bývá hostina.

Dožatá. Bývá to shonu a spchu když váže se obilí! Žáden

nechce posledním býti pi shrabování a nakládání pokládek na

povísla. Kdo poslední pokládek do snopu položil, nazýván jest

žebrákem. Má-li hospodá na nkolika polích na p. jemen, jest

žebrákem ten, kdo na posledním poli poslední pokládek do snopu

dává. To platí o každém druhu obilí. Pi poslední fe sveže-

ného obilí staví se na vrch snop veliký svázaný dvma povísly

a hospodái se dává vnec uvitý ze všeho druhu obilí a kvtin,

pi emž jedna z dlnic íká

:

„Já vám nesu tento dar, který Vám Pán Bh na poli po-

žehnal, abyste ml tolik štstí a zdraví, co je v tom vneku
listí a trávy; abyste ml tolik kopeek, co jest v tom vneku
stopeek; abyste ml tolik míek, co jest v tom vneku zrneek;

abyste ml tolik mázek, co jest v tom vneku klásek.“ Jinde

zase jinak proslovy se konají.

Na to bývá poastování masem a pivem za zpvu a veselí.

Pástky. Když len a konopí dozrály, byly trhány. Konopí

byla dvoje: poskonné (íkalo se mu též ploskon) a hlavaté. Po-

skonné se trhalo spíše a vázalo se zvláš do snopk.

Ze lnu a z hlavatého konopí byly na drhlenu paliky (se-

meno) zdrhnuty, naež se len rozprostel na zemi, aby na rosa

padla, kdežto konopí se svázalo do snopk a v moidle nkolik

dní se moilo. Za ti neb tyi dni šla si hospodyn nebo po-



slala „pro ohledek", totiž nkolik stébel ze snopku na zkoušku,

aby se pesvdila, zdali se konopi k dalšímu zpracování ho—

diti bude.

Len daný na rosu, když se na slunci osušil, byl písty (de-

vnými. rovnými, neprohnutými lopatkami) tluen, konopí též

osušeno.

Další spracovám bylo obma spolené. Len i konopí byly

na lámce zhruba polámány a dány do sušíren, které stály vždy

za vsí. Nkdo sušil i doma v pekárce, což ale bylo písn zaká-

záno. Takto usušené byly na potírce pazdeí co možná nejvíce

zbaveny, na hachli na jemná vlákna vyesány a koudel z nich

odstranna. Z koudele se prach rožencem vytepal, dlaly se z ní

troubky, které se nastrkovaly na kužel: z jemných vláken se d-
lalo prádlo, z koudele mchy a trávnice.

Kužel navlekl se na peslici, niti se pedly na kolovrátku

nebo na veten a píze se motala na motovidlo, a sice o °2

2

nitích.

Ku pástkám se scházívalo s kolovrátky a vším potebným
více dvat do jednoho domu, pi emž vykládány byly naše

národní pohádky. Hospodyn domu, v nmž pástky se konaly —
a konaly se stídav — dávala bu kvašené surové zelí nebo

uvaené ovoce sušené „na poslinek“, aby totiž mla dvata sliny.

Na pástky picházeli chlapci „ setípa dvatm pazdeí pi

emž se veselá zábava rozproudila.

Roní z vyky. V koniny pustil rychtá právo chase, která

je v nedli vykonávala v hospod u štola, nad nímž ve strop

byla zabodnuta šavle šátky a pentlemi zdobená; v pondlí a v úterý

chodila chasa s hudbou po vesnici, vcházela do dom, kdež tanila

a za to dostávala vejce a klobásy na. smaženici. V koniny se ne-

pracovalo protože, jak se íkalo, co lovk v týdní do ruky vezme,

ze všeho se udlají klobásy. Zvyk chodili v koniny s medvdem
v hrachovin vtšinou zanikl.

O hodech bývalo zvykem zabíjeli káera v zemi až po krk

zakopaného: kdo jej zabíjel, ml oi zavázány. Nkde byla oblí-

bena hra v kostky.

O sv. Martin konaly se sýpky pro pastýe, ponocné a jiné:

v Dol. Újezd až dosud jest sbírka pro duchovního správce a pro

varhaníka, zvaná rorátová. í tam, kde se pase spolen, jest na

.nkterých místech až dosud sýpka; nkde se sype i pro pokrý-



vae. Ovšem nynjší sýpky nedají se porovnati s dívjšími. Tehda

hospodái velmi dobe mili, tak že se v hospod vždycky nco
nadmilo, což konen inilo nkolik mic; tento nadbytek byl

prodán a za stržené peníze se hodovalo, což trvalo nkdy i ti

dni. Chléb a tvaržky byly donešeny z dom a tož se pilo, pokud

peníze utržené staily. lenové obecního výboru mli pivo v kon-

vách, desátnici (ostatní sousedé po 10 u stolu sedící) v puténkách.

Ped sv. Mikulášem praskají chlapci na ddin biem, aby

Mikuláše vypráskali. Podkladem toho jest, že jede s vozem sv.

Mikuláš a že kdesi uvízl. Nkde chodí 8. prosince Boží matka

(dve pedstavující P. Marii) s andlem a ertem; úel jest týž

jako u sv. Mikuláše.

Od sv. Štpána do Nového roku mají svobodu pacholci,,

o nichž bylo písloví; na sv. Jana každý dlá pána: dveky
mají svobodu od Nového do sv. Tí král. První prací dveky
jest jiti do kostela ku svcení vody tikrálové. Když se z kostela

s vodou vrací, íká se „už jde s robským panstvím" t. j. svoboda

pestala. Pacholek za dívjších dob ml služby 2 štuky plátna,

dveka setý len. Nkde míval pacholek zaseto po mici ovsa.

Jelikož pacholkv oves obyejn více sypal než hospodáv —
míval jej s hospodáovým v jednom pistodlku — zaala poz-

dji výplata penzi.

Na trávu pro dobytek se za dívjších as nejezdilo. Pro

krávy donášely dveky trávu v trávnicích na zádech a byly tím

celý den zamstnány: ráno šly na rosnou, potom na trhanou

nebo plenou, odpoledne na plenou a veer na rosnou. Pacholci

chodili na trávu pro kon s mchem.
Zvyk dávati o kvtné nedli koiky a kížky do polí a kro-

pití pi tom pole svcenou vodou zaniká; více se udržel zvyk

choditi na kvtnou nedli s jedlikou a o sv. Duše dávati rato-

lesti lípové do oken nebo nade dvée*.

3. Uspoádání statku.

Devná obytná stavení, a též z válk, zomítaná a obílená,

se dosud tu tam nacházejí; stodol devných, dochem krytých

jest hojnji. Vtšina obytných stavení jest stavna z nepálených

cihel (vepák) a kamenem kryta. Kde ohe dosud krytby nezniil,

jest šindelová nebo dochová. Stavba grunt byla rázu haná-
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ckého, jak dosud v Lazníkách, Laznikách a Kladníkách možno
vidti. Obydlí jest stavno prelím na náves; výmnky, kde jsou

ješt staré nepestavné grunty, jsou na dvoe a slují chaloupky

(výmnká = chalupecký). Okras na prelí grunt nejvíce se

nachovalo v M. Prosenicícli. K obydlí ve dvoe piléhají po jedné

stran konírny a chlévy, po druhé stran klna s vjezdem a za

ní výmnek. Dvr v zadu jest ohražen plotem, za nímž v zahrad
uprosted stojí stodoly. Žudr bylo málo. Studn bývaly ped

;
gruntem na návsi „se švikem/ (Obr. 8.) — Dvemi vchází se

do prostranného pedsíku, z nhož po jedné stran vedou dvée
do komory a po druhé do obydlí, pozstávajícího ze dvou svt-

nic, vtší o 2 oknech a menší ložnice o 1 okn. Za svtnicemi

ke dvoru jest prostranná kuchy, v níž se celá rodina pes den

zdržuje: z kuchyn jest východ do pedsíku a odtud pisíkem
na dvr.

Ve svtnici v kout stával stl s lavicemi podle zdí; nad

stolem v kout visel kíž a po obou stranách obrázky šikmo na

lištn opené. Strop byl deskový na trámech, na nichž u kamen

visela dv bidla po obou stranách kamen. Na šaty bývaly ma-

lované truhlice a „lištvy“.

Na dvoe býval výmnká; nebylo-li na grunt výmnkáe,
obýval chaloupku bud bratr hospodáv a sloul hofer, manželka

jeho hofrova, pozdji hoferkyn, anebo nkdo cizí a ten sloul

hofer sthovavý.

4. Obecní záležitosti.

Za dívjších dob se rada — obecní zastupitelstvo — jak

v mst tak na venkov každoron obnovovala, a zastávala svj

úad bezplatn. V rad lipenské mly jednotlivé ulice své zá-

stupce, zvané tvrtníky (Viertlermeister). K obecním záležitostem

msta Lipníka patilo i verbování na vojnu, které se dlo v den

trhový tak, že za zvuku hudby nesl nkterý oban mstský pra-

por, za ním kráeli druzí dvá obané nesouce na talíích peníze*

Za 3 zl. a pivo dávali se mnozí mladíci jak z msta tak z ven-

kova na vojnu. Pi obnovení rady v mst bývala dle starého

zvyku vystrojena svaina za 8 r. Na venkov udržel se ten zvyk

až do polovice 19. století tím zpsobem, že na konci roku, když

úty obecní skládány byly, které se psaly kídou na stole, úetní

zbytek na poastování výboru vynaložen byl. Nyní jsou obce
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spravovány dle pedpis zemských. Osady slušící k nkteré obci

mají ve výboru této obce své zástupce; tak Trnávka jsouc samo-

statnou katastrální osadou, má v Dol. Újezd 2 výborníky, z nichž

jeden jest starostou osady; Svrov má lena výboru v Laznikách

a Syme v Sobchlebích. Díve tomu tak bylo i v Stamicích.

Ranošov a Kozlov, které osady patily do obce Vel. Újezdské,

a v Zákov, který patil do obce Iršické.

O záležitostech obce phoní v Radvanicích pojednáno bude

pi této obci.

Obecní peet. Pee msta Lipníka se pipomíná již

r. 1349. Mla ve znaku žlutého lva v poli erném s rozevenou

tlamou pod královskou korunou stojícího, v zelené hoe zadníma

nohama vzícího. Msto koncem století šestnáctého mlo již vý-

sadu peetili voskem erveným. Když pak roku 1028 kardinál

František z Ditrichštejna znak mstský rozhojnil, ustanovil, že má
niíti štít o 3 polích, z nichž dolní špicí vrchu štítu dosahuje, je

erné a má pvodní znak mstský; dv pole pošikem ležící jsou

barvy žluté a ervené a v tomto každém dvojbarevném poli mají

nože z erbu Ditrichštejnského (dva nože vinaské, s konci ohnu-

tými, ven obrácené, s rukovtmi zlatými); na vrchu pak toho

štítu ervený klobouk knížecí. Zárove mstu ponechal staro-

bylou výsadu peetiti voskem erveným. —
Msteko Tršice má pee z roku 1526. Ve štít bevnem

vodorovným na dv pole rozdleném, jest v horním poli pl
orlice, v dolním žába, znak to tehdejšího majitele Tršic Zabky

z Limberka, za nhož na msteko povýšeny byly. Msteko
V. Újezd má pee z r. 1637, mužskou hlavu s vousy ve znaku.

Co se obcí venkovských týe, mají peet ze stol. 18. (Tab. I.)

Nkteré z nich jsou ztraceny. Mají sice nkteré obce starší peet
s pouhými nápisy, ale tyto nejsou pvodní, nýbrž z doby po-

zdjší. Pvodní peet mají vždy njaký odznak ve štít a spíše

nalezneme pee starou bez všelikého nápisu, jako má na p.
Osek, než bez odznaku.

Pokud známo mly ve štít; Bohuslávky pouhý nápis; Das-

kabát z r. 1758 strom a radlici; Hlinsko z r. 1752 muže v lázni

držícího nože Ditrichštejnské; Jezernice dostala právo peet r. 1732,

ale r. 1749 ješt jí nemla; 1

)
Kladníky pouhý nápis; Kozlov eského

') Pee, kterou Slavík pipisuje Jezernici, patí obci blotské, jak nápis

dosvduje
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Tab. í.

Nkteré peeti obecní a mstská cechovní pee pekaská.

3
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lva bez letopotu; Lazniky srp a radlici bez letopotu; Lazníky

staré peet nemají; Lhota z r. 1748 kížem peložené nože Ditrich-

štejnské v horním poli, trávu a snopy v dolním poli; Louka
z r. 1751 slunce, strom, radlici a sekeru v horním, kosu a obilí

v dolním poli; Dolní Nice z r. 1752 kon v bhu a nad ním
nože Ditrichštejnské, novjší pee má snop a srp; Horní Nice
z r. 1752 beránka s praporkem a nad ním nože Ditrichštejnské;

Osek bez nápisu a letopotu obilí a nad ním nože Ditrichštejnské;

Podhoí srdce, z nho ti kvty a po stranách srdce po jednom
kvt a nad tím písmena W S; Malé Prosenice radlici a krojidlo

bez letopotu; Velké Prosenice ptáka (lýsku, že Lýsky tvoily

s nimi jednu obec) a nad ním prosné klasy; Radotín pouhý nápis

s letopotem 1868; Radvanice ptáka s listem v zobáku bez leto-

potu (pee obce phoní); Ranošov pouhý nápis bez letopotu;

Slavkov kalich, z nho ti kvty; Sobchleby pouhý nápis bez

letopotu: Stamice mají pee novou, když se staly samostatnou

obcí, a na ní jest udán rok, kdy se Stamice v listinách ponejprv

pipomínají; Tupec z r. 1752 les a srnce v bhu, nad tím nože

Ditrichštejnské; Týn též v první polovici 18. století ješt peet
neml; Dolní Újezd pouhý nápis; Veselíko z r. 1723 strom nad

ním radlici; Výkleky z r. 1719 srdce, z nho ti kvítky; Zákov
bez znaku a letopotu novou pee, když se stal samostatnou obcí.

5. Poddanské pomry.
Poddaní našeho okresu slušeli k pateru panství:

K Lipenskému (pvodn Helštýnskému) svenskému,
nyní zpupnému, slušelo msto Lipník a osady : Bohuslávky,

Hlinsko, Lhota. Louka, obojí Nice, Osek, obojí Prosenice, Ra-

dotín, v Radvanicích strana phoní, Syme, Slavkov, Sobchleby,

Trnávka, Tupec, Týn a Dolní Újezd.

K Drahotušskému, pozdji Hranickému svenskému,

nyní zpupnému, patily Jezernice a Podhoí.

Iv Veselskému svenskému: msteko V. Újezd a osady:

Kozlov, vtší ást Lazniek, Lazníky, selská strana v Radvanicích,

Ranošov, Stamice, Svrov, Veselíko a menší ást Výklek.

Iv Bystickému zpupnému Kladníky.

Olomoucké metropolitní kapitole patilo msteko
Tršice a osady: Daskabát, menší ás Lazniek, vtší ást Výklek

a Zákov.



Tato panství mají v okrese pdy: Lipnické 2729, Hranické

323, Veselské 2804 a Kapitolní 1486 ha. Pozemky panství By-

.stického u Kladník byly prodány soukromníkm a mají výmry
106 ha 33 a. Jelikož vtšina poddaných patila ke tem panstvím,

aby pi jednotlivých osadách nebylo teba opakovati, co všem
spoleným bylo, vylííme tuto všeobecné poddanské pomry, jaké

byly ped vydáním robotního patentu r. 1775 u jednotlivých

tchto panství; platy a jiné zvláštnosti budou u jednotlivých

osad udány.

a) Výmra pozemk polních panství Lipenského a živý

inventá r. 1700.

J m é n o Pozemk
Krávy

Jalovice

Ovce Vepi
Slepice

1)
Krocani

Husy
Kaeny

eg

<15

>±2
«

1
® 05

I Xflm

osady dvora lán
obd-
laných
mic

kus fr

Lipník Podštatský 8 590 60 20 900 30 18 8 7 8 239

Hlinsko Hlinský P/2 375 40 12 600 10 15 7 6
17

i 54

Osek Podolší 8 511 60 18 800 50 18 8 7 8 200

Tupec Tupecký 5 371 — 70 700 15 16 7 6 — 85

Týn Týnský 3 206 40 15 — 50 15 7 6 7 70
j

Úhrnem fc©
00 2353

1 1

220 1 135 3000 155 94

i«
38 36 648

U tchto dvor poddaní z okolních, a bylo-li teba i ze vzdá-

lenjších osad robotovali. Sedláci konali odmenou tažní robotu

ctyspežn, a kdož tolik koní nemli, troj- nebo dvojspežn od
sv. Jana do sv. Václava po celý týden, od sv. Václava do sv.

Jana po tech dnech týdenn. Mohli též místo tažní pší robotu

konati Pi orání byli povinni 1 až 2 záhony, dle rozmry, vždy
ale mici zorati, což trvalo 3—4 hodiny, a potom mohli jeti

b O drbež staraly se šafáky pi dvorech, které byly povinny vrch-

nosti ron odvádti od každé slepice 6 kuat, z nichž 2 mají býti kapouni,

od každé husy 6, od každého krocana 5, od každé kaeny 7 mladých, a od
každé slepice 45 vajec.

3*
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dom. Tažní robota nebyla na uritou hodinu vázána; pší ro-

bota na dlouhých dnech trvala od 6 — 6 hodin, na krátkých od
8 — 4 hodin. Na obd a odpoinek propouštny byly 2 hodiny..

Pipadl-li v témdni svátek, byl darován.

Zahradníci a domkai s polemi ili chalupníci konali jen

pší robotu a robotovali od sv. Jana do sv. Václava po 3, ostatní

ást roku po 2 dnech týdenn. Domkai bez polí robotovali celý

rok po jednom dni týdenn anebo zaplatili za robotu 1 r. 24 kr.

a byli ješt povinni ve žních 2 dni robotovati. Kteí bývali ve

vsích, kde byly dvory, robotovali v zahradách u tchto dvor
a ezali seku ; u dvora Podštatského tyto práce konali poddaní

z Louky. Louky na Smoln sekli poddaní z Bohuslávek, Louky,.

Slavkova, Trnávky, Tupce a Dol. Újezda.

Všichni robotníci dostávali na dožatou 15 beek piva.

Tchto robot byli prosti dvoáci, fojti ili rychtái po dobu

úadování, sedláci, kteí panské pivo nalévali, kostelníci a kovái.

ezníci byli povinni z panských dvor ovce, a obce o hodech

starší krávy (hodule) za slušnou cenu kupovati.

V rozsáhlých panských lesích byli poddaní povinni díví

káceti, ezati a do sáh skládati, klády ezati a vytesávati, a díví,

a topivo nebo stavivo, rozvážeti. Každý sedlák byl povinen ve

3 dnech 1
1

/2 sáhu deputátního a 1 sáh paliva do pivovaru v Týn
nadélati a v druhých 3 dnech vše odvézti. Udlal-li však díví za

í den a za 2 dni je odvezl, nebyl více obtžován. Fra díví

z Novoveska aneb z jiných les, krom z revíru týnského, do Týna
dovežená ítána byla za 3 dni roboty; podobn tak se ítal 1 sáh

složeného díví pším robotníkm. Dvoáci byli povinni toliko sta-

vivo ke stavbám mlýn a zámk voziti. Klády na pily v Týn
a Slavkov vozili všichni sedláci, vyjímaje z Hlinská a Slavkova,

když vezli po 2 kládách nebo vály, bylo jim dovoleno se spíhati.

Též bylo jejich povinností na malé a velké hony choditi. Hajní

v Bohuslávkách, Hlínsku, Lhot, Louce, Dol. Nicích, Slavkov,

Sobchlebích, Tupci a Dol. Újezd byli povinni ron po jednom

jeábku odvádli aneb 35 kr. zaplatiti.

Pi Bev, stavech, rybnících a struhách byli povinni ke

všem robotám tažním a pším. Piváželi devo, tarasy a kamení,

a rozváželi ryby a násady; stavli stavy, dlali a istili struhy

a rybníky, a lovili ryby. Jednotlivé osady byly povinny za urený
obnos ron ryby kupovati a když v roku 1774 zizováni byli



ddiní rychtái, bylo i tm uloženo, protože mli hospody, za

urený obnos ryb zpenžili.

tyi nájemníci mlýn na Bev, v nichž poddaní byli po-

vinni mleti, platiti nájemné a byli povinni pro vrchnost vše zdarma

mleti a vepe krmiti;. Týnský byl povinen též slad pro pivovar

a palírnu zdarma šrotovati a úedníkm panským na svátky mouku
clávati. Když vezli-li sedláci z daleka žernovy, spíhali se 2—3,

a dostali patentní poplatky na konírny a svtlo, jakož i obvyklý

oves od vrchnosti.

Olejái ili šlahái (z nmeckého Olschláger) v Týn a Oseku

krom nájemného byli povinni vrchnosti zdarma olej a záboje

dávati; poddaní byli povinni v tchto olejnách semínko tlouci.

V Týn byl pivovar, v nmž se týdenn 1 várka o 20 sudech

vaila, sladovna, palírna, sušírna na len, blidla, a chmelin, k nimž

poddaní potebné díví vozili a odtud byli povinni pivo a koalku

bráti. Bylo ustanoveno, že hostinští na každý sud piva v lét 2,

a v zim 3 mázy páleného kupovati mají.

K ciheln a vápence byli poddaní povinni všechno potebné

pivážeti a odtud ke stavbám rozvážeti. Kámen a k vápence a
ke stavbám sami si nalámati museli. Za dlání šindele, jehož

uritý poet kus jednotlivé osady dodávati musely, dostávaly za

každý 1000 po 46 kr. 4 den.; potebné k tomu devo bralo se

z panských les.

Víno dováželi jak pro vrchnost tak pro nálev z krajiny mi-

kulovské. K dovozu uritého potu 10 vderních sud byly po-

vinny, Hlinsko, Lhotu a Týn vyjímaje, všechny osady, dvoáci

a ddiní rychtái. Jedouce tam byli povinni vézti potraviny a co

se jim naložilo. Za každý sud dostali od vrchnosti na pomoc
1 r. 45 kr. a 1 m. ovsa. Dovoz vína pi dobrých cestách trval 6,

pi špatných až 8 dni.

Na podzim byly obce povinny opatiti píci pro ovce na

zimu, totiž nadlati uritý poet kop otýpek z listnatých leto-

rost a do nejbližších ovíren dovézti. Když ale vrchnost toho

nepotebovala, platily za každou kopu po 10 kr.

V zim pak bylo povinností poddaných pro vrchnost’ z pan-

ského pediva písti, a sice sedláci museli sepísti bud 3 libry

lnu, nebo 4 lib. konopí, nebo 5 lib. koudele; zahradníci každého

druhu o libru mén, a chalupníci zase o libru mén než zahrad-

níci; mohli ale též za kus pedepsaného pediva zaplatiti po 13 kr.
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O vánocích stavli vrchnosti sirotky a platili z každého,

který byl 10 let stár a nebyl mrzákem, hejtmanovi za péi 14 kr.,

a 3 kr. dal mu ten, kdo sirotka do služby dostal. Za obnovení

rady platila každá obec 14 kr.

Obdarování hromadná mli poddaní následující:

1) Lacek z Krava (neznámo kdy) daroval odmr Oseku,

Podolší, Trnávce, Újezdu Vladyímu, Stamricím, Výklekám krom
Knžského, Lazníkám co k Helštýnu sluší, Újezdu Volavému, Slav-

kovu, Louce, Hor. Nicím a Hlínsku. List na to byl uschován

v kostele oseckém. Pi vybití kostela husity roku 1428 list ten

shoel. Na žádost poddaných tch osad jej Vok ze Sovince r. 1452

obnovil. 1

)

2) Vilém z Pernštejna propustil r. 1506 z povinnosti hlásku

na Helštýn posílati poddané z Oseká, Podolší, Dol. Újezda, Louky
a Hlinská za roní plat 4 kgr. 2

)

3) Týž roku 1516 za sebe a své potomky se zavázal, pod-

daným za každou fru tarasu a za každou míli 4, za 1

/2 míle 2,

za V4 míle 1 gr. eský, a za pl tvrt míle 1 gr. míš. dávati,

a dodal: „pakliby který úedník . . .
jim to kaziti a ujímati chtl . . .,

tehdy ti lidé aby o to se mohli utéci ku pánu svému a pán jejich,

aby jim v tom úedníku kivdy initi nedopouštl . . . Pakliby to

držáno nebylo, tehdy by to všem lidem známo bylo, že se tm
lidem kivda dje ped Pánem Bohem a i Pán Bh všemohoucí

by toho neráil bez pomsty nechati.“ 3
)

4) Jan z Pernštejna dovolil r. 1520 všem poddaným v dob
žní senných i obilních pro svou potebu pivo vaiti. 4

)

5) Kardinál František z Ditrichštejna r. 1626 osvobodil pod-

dané z obojích Nic, Sobchleb a Radotína od robot ke stavu

týnskému na loukách slavíských a ke struhám za plat 1 r. mor.

a 15 gr. míš. od každého poddaného. Z Oseká ale, Týna, obojích

Prosenic, Dol. Újezda, Trnávky, Bohuslávek, Louky a Slavkova

za plat 15 gr. míš. od každého, kterýžto plat inil ron ode všech

369 rýn. mor. Kdyby ale pece k robotám tm byli pidržováni,

nebudou nieho platiti. 5
)

]

) List na to ddto Helštýn ve stedu na Hromice 1452.

2
) List na to ddto Helštýn den sv. Jakuba 1506.

3
) List na to ddto Pardubice ve stedu po sv. Ambroži 1516.

List na to ddto Helštýn tu nedli po sv. Dorot 1520.

5
) List na to ddto Olomouc 15. ervence 1626.
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6) Kníže František Josef z Ditrichštejna jmenoval r. 1774

ve všech obcích panství Lipenského ddiné rychtáe.

b) Na panství Veselském byly dvory ve Veselíku

s 359 m. a 1

/s
polí obsetých a 10 m. polí, která se jednou za

5 let obšívala; v Lazníkách s 366 m. polí obsetých, v Láznikách
dvr halinovský s 117 m. 2

/8 polí, z nichž 1

/s ležela úhorem

a 8 72
m. se ani neobsívalo a v Stamicích se 153 m. a 7

/s polí

obsetých. Píce pro dobytek dováželo se ron do dvora Vesel-

ského 75, laznického 34 a stamického 40 fr.

Sedláci a zahradníci, co se potu dní týe, pší a tažní roboty

jako sedláci na panství Lipenském. Jelikož ale vrchnost mla své

potahy, žádala místo tažní roboty, aby sedláci ve žních žitných

po 3 dni s 2, nebo po celý týden s 1 osobou pší roboty konali. 1

)

Sedláci dávali po 2, zahradníci po 1 slepici a pak vejce,

jichž poet byl rzný. Celkem dostávala vrchnost:

z V. Újezda . . 141 slepic, 300 vajec

;

z Veselíka . . 153
ii

1020 a

z Lazník . . . . 48
r>

720 a

z Radvanic . . 21
71

420 n

z Lazniek . . . 40
11

180 a

z Výklek . . . 18
11

90 n

ze Svrova . . 10
11

30
li

ze Stamic . . 21
11

180
ii

z Kozlova . . .
—

11

—
n

z Ranošova . .
—

11

—
n

Celkem . . 452 slepic a 2.940 vajec.

Dále byli povinni sedláci ron 12 m. ovsa dodati, což ale

vrchnost jim odpustila jakož jim i na slepicích povolila slevu,

žádajíc platu za slepici jenom 6 kr. a mla právo na 7 kr.,

ímž vrchnosti odpadlo 7 r. 32 kr.

Domkai rustikální platili robotní inži

;

dominikální byli

povinni každý ve žních 2 kopy sežíti, svázati a do mandel
složití, ovce práti a stíhati, chmel sbírati a na hony choditi.

Domkai bez polí a hofei robotovali toliko v lét v panské

zahrad po 1 dni týdenn, celkem 26 dní. Poddaní, kteí mli

') Fase vrchnostenská z r. 1750 zaznamenává, že roboty tažní se ítají

tyspežni, protože sedláci mají slabé kon
;
kdyby mli dobré, 2 kon to spraví

a nkteí sedláci sotva 2—3 kon na robotu mají.
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domky na panském nebo poddanském pozemku, platili ron
po 2 r. 30 kr. inže gruntovní a sice proto, že dostávali kopaniny

a pi domech zahrádky k užívání a mli uleveno na robotách.

Na dožatu dávala vrchnost 3—4 beky piva.

Vrchnost s poddanými tak mírn nakládala, že i po vydání

robotního patentu drželi se starých robot.

V lesích konali pší roboty hlavn poddaní z Kozlova a Ra-

nošova; tažní robyty konali sedláci. Kozlovští byli povinni pi
stavbách budov panských a v Ranošov zednickou práci konati.

Byl-li v témdni svátek, odepsalo se robotníkm toliko pl dne.

Z pivovaru na Veselíku, v nmž se ron 597 beek piva

vailo, a z palíren ve Veselíku a ve Velkém Újezd byli poddaní

povinni bráti pivo a pálené.

O veselské olejn platí totéž co na panství Lipenském.

Povinností sedmi mlyná, jimž vrchnost struhy istila a devo
na stavy dávala, bylo odvádti roní platy (nejmenší ml mlyná
na Hambálku, který platil 2 rýn. 20 kr., nejvtší ml mlyná ve

Svrov, který platil 60 rýn.), mlíti zdarma pro vrchnost a též

nožice na stíhání ovec brousiti.

Padlé osoby ženské z celého panství byly povinny v zámku

a kanceláích umívati a istiti.

Co se pediva týe, byli povinni sedláci, zahradníci a do-

minikální domkai každý po 1 kuse odvádti anebo po 18 kr.

platiti; rustikální domkai a hofei odvádli toliko po pl kuse

aneb platili po 9 kr.

c) Na panství kapitolním byl dvr v Tršicích s 354 m.

polí obdlaných a v Zákov s 250 m. U obou dvor ležela tetina

úhorem, v obou byly chovány ovce.

Sedláci konali robotu tažní dvojspežn; z Výklek nerobo-

tovali, nýbrž platili robotní inži. Co se potu dní týe, byli sice

povinni k robotám jako na Lipenském panství, ale jeden den

týdenn, aby mohli jeti na trh, byl jim darován, aniž by z toho

jaké právo odvozovali mohli. Též jim byly svátky v témdni úpln
darovány a nad to po jednom dni ve výroní svátky, na hody

a na obnovení rady. Sedláci z Lazniek zachovávajíce poet dní

robotních mohli od 1. ervence do posledního záí konati pší

robotu s 2 osobami denn, ostatní ást roku s 1 osobou. í na

tom panství byla robota tažní odmena: kdo zoral 1V2
staré

mor. m., nebo 3 m. zpodmítal, nebo 5 fr hnoje vyvezl, nebo
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2 fry díví z lesa tršického dovezl, nebo 1
l

/2 fry sena, nebo

5 kop obilí svezl, byl propuštn. Za sáh doveženého díví ítaly

se 2 dni roboty, pi kácení a dlání díví ítal se sáh sedlákovi za

1 den, zahradníkovi za l
1
/2

dne a domkai za 2 dny. Protože ro-

bota tažní trvala pl dne, nemla odpoinku. Na cesty pes 3 míle

tam a 3 míle zpt se dva spíhali, na další cesty se spíhali tyi.

Zahradníci konali roboty pší, kde poteba bylo, o témže

potu dní jako sedláci. Sedláci a zahradníci z Tršic a Daskabátu

spolu s Lipanskými a Vacanovskými, dostali na dožatou beku
piva, mli díví od vrchnosti lacinjší a mohli svj dobytek

s vrchnostenským v Blé pásti.

Chalupníci, dominikální domkai a hofei robotovali po 1 dni

týdenn celý rok. Vdovy domkaky a hofei z Daskabátu ne-

robotovali. Tuto jmenovaní nedostávali na dožatou nieho, mli
jen lacinjší díví. Pší robotníci docházeli na robotu v lét

mezi 6. a 7., a v zim mezi 8. a 9. hodinou, a byli 1
/2

hodiny ped
veerem propouštni.

Ve Vršících byl pivovar, který ron 2.294 beek vail,

z nhož poddaní pivo bráti povinni byli. Ti mlynái v Tršicích

a jeden v Laznikách mli tytéž povinnosti jako na panství Vesel-

ském; mlyná z Lazniek krom toho byl povinen všechno seno

z Blé svézti.

Na tomto panství již okolo r. 1757 se etn z robot vy-

kupovali, zaež platili po 4—6 r. ron.
Robotnim patentem r. 1775 byla robota vymena dle

daní následovn: domkai s daní do 57 kr. robotovali pší ron
po 13 dnech, s daní do 2 rýn. 51 kr. ron po 52 dnech, do

4 rýn. 45 kr. týdenn po 1

V

2
dni, do 7 rýn. 7

1

/2 kr. týdenn
po 2 dnech, do 9 r. 30 kr. týdenn po 272

dni, a nad 9 r. 30 kr.

týdenn po 3 dnech. Sedláci všichni konali tažní robotu týdenn
po 3 dnech s tím rozdílem, že tvrtláníci s daní do 14 r. 50 kr.

konali ji s jedním konm; pololáníci s daní do 28 r. 30 kr. dvoj-

spežn a pší robotu s jednou osobou od sv. Jana do sv. Václava

týdenn po 1 dni; kdož mli 3
/4 lánu s daní do 42 rýn. 45 kr.

trojspežn a pší robotu s 1 osobou po 2 dnech týdenn
;
celo-

láníci s daní nad 42 r. 45 kr. tyrspežn a pší robotu s 1 osobou

po 3 dnech týdenn.

Na základ tohoto patentu a zrušeni nevolnictví roku 1781

nebylo vrchnostem možno poddané k jiným robotám nutiti, jak
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to díve bývalo. A proto vrchnosti, nemajíce dostatek sil praco-

vních, bu dvory rozprodaly, jak se to stalo v Stamicích a Zák-

ov, aneb je i pole pi nich pronajaly, jak se stalo na panství

Lipenském, kde r. 1790 v Hlínsku i krávy ze dvora nájemcm
polí pronajaty byly. Z tchže píin zrušeny byly v tch do-

bách i rybníky a v louky a pole promnny.
Vrchnost prodala r. 1777 olejnu v Týn Jakubovi Valovi

za 250 zl.; r. 1784 pilu u Slavkova Possingrovi za 211 zl.; valchu

soukeníkm lipenským za 502 zl. 30 kr. téhož roku; r. 1793 olejnu

v Podolší Františkovi ihákovi za roní emfyteutický plat 40 zl.;

za to ješt dostával roní deputát 8 sáh díví; r. 1796 prodala

emfyteuticky koupelnu a šenk v Hlínsku.

Než i pi tch dvorech, které vrchnost Lipenská držela, byl

nedostatek sil pracovních. Aby tomu nedostatku odpomoženo bylo,

zakládala vrchnost v obcích, kde dvory mla, v letech ticátých

devatenáctého stolelí kolonie domka, zvaných dominikálních ili

panských, na rozdíl od domka již ve vsích usedlých, zvaných

rustikálních, kteí k robotám povinni byli. Tak povstaly Familie

u Jezernice, Hliníky u Oseká, Novosady v Týn, Nový dvr
u Lipníka.

Dle naízení císaského ze dne 28. bezna r. 1848 roboty do

roka úpln pominuly a robotníkm oylo se vykoupiti. Za základ

výkupu vzaty ceny z r. 1824, kdy se práce robotní nejníže cenila.

Pi tom i desátky a všechny dávky byly dvma tetinami odhad-

nuté ceny vykoupeny.

D. Živnosti.

1. Hospodáství polní.

Pevážná vtšina obyvatelstva zamstnává se polním hospo-

dástvím, pi emž chov dobytka hovzího a vepového nejvíce

prospívá.

Roku 1900 napoítáno bylo 11.451 ha polí, 1327 ha luk,

444 ha zahrad, 840 ha pastvisk, 29 ha chmelnic a 6.994 ha lesa.

Hovzího dobytka 7.737 kus, vepového 6.057 a koní 1858.

Chovu ovec, jichž r. 1900 bylo 194 kus, vnuje se pée nepatrná.

Lány, dle nichž se díve výmra pozemk ítala, nebyly

vždy a všude stejné. Tak roku 1588 ítalo se na p. pi Malých
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Prosenicích pl sedma lánu, po válce 301eté naítáno bylo pi
teže vsi ti celé a 3 3

/4 achtele lánn. Na panství Lipenském ítalo

se do lánu 80—120 m., dle výnosu, na panství Veselském 100 m.

Na panství kapitolním ítala komise r. 1676 selsky lán na 125 m.,

proti emuž se kapitola ohradila, kouc, že i královský tribunál

ítá na lán 100 m. 1

)

Da z lánu r. 1757 obnášela 60 r., a více jako lán sedlák

dle usnesení snmovního z r. 1748 míti nesml. Da domovní

ítala se podle potu komín; z komína r. 1757 se platilo 40 kr.

—

Obilí všeho druhu dobe se daí až na ást severní, hornatou.

Pole byla obdlávána vtšinou troj- a tyrspežn
;
úhor

nebylo v Lipníku, Malých Prosenicích, Tupci a Týn; v Lazníkách

nebylo úhor pro nedostatek pdy. V ostatních osadách ležela

tetina, ve Velkých Prosenicích a v Oseku šestina úhorem. Na
obdlání polí bylo teba troj- a tyrspeží koní, protože kon
byli malí a slabí. Nyní, kdy zaveden jest chov koní oldenbur-

ských, toho ovšem není teba.

Hovzího dobytka mli dvoáci po 5, titvrtláníci po 4?

pololáníci po 3, tvrtláníci po 2 a zahradníci po 1 kuse krom
telat. Nynjší hovzí dobytek jest rázu hanácko-bernského.

V okrese jsou ti zvrolékai.

Z okopanin se pstuje cukrovka, burkyn, brambory, zelí

a v novjší dob tu a tam na zkoušku ekanka. Na Tršicku se

pstuje chmel; díve se pstoval i v Pobeví. Z pícnin se seje

jetel ervený a lucerka. Konopí a lnu se díve více selo. Na po-

zemcích pronajatých cukrovarm lze vidti mák, hrách, epku,
kmín a bob; tohoto se užívá též jako zeleného hnojivá.

Zelináství a ovocnáství v dob novjší vnuje se vtší

pozornost’. A jest v okrese hojn zahrad se stromem ovocným
druh vzácných, pece pstuje se ovoce více pro domácí potebu
a sice jablka, hrušky, trnky, stešn a oechy. Pebytek se vozí na

trhy do blízkých mst a též se vyváží do Mor. Ostravy a Pruska.—
K rozkvtu hospodáství pispívá okresní hospodáský spolek

v Lipníku, založený r. 1898 jako samostatný (díve byl ve spojení

s hranickým), pednášky, dobytí výstavy, družstva pro chov

') Co se starých výmr týe, jest mnoho ješt nejasného. S jistotou

možno ale íci, že stará mice moravská obnášela pozdjší dv mice. Jen

tak lze si vysvtliti, že starý vrtl, tedy tvrt mice, pojímá nynjší pl mice..
To vysvítá i z katastrálních popis výmry grunt z 18 . století.
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hovzího a vepového dobytka a koní, vodní a mlékaská družstva.

Hospodáské nákupní družstvo založené roku 1898 v Lipníku za-

niklo r. 1908.

Ze se díve v okrese hojn vel chovalo, o tom svdí ád
velaský, daný knížetem Ferdinandem z Ditrichštejna roku 1679

všem osadám panství Helštýnského. 1

)
Ješt roku 1835 bylo na

panství Lipenském na 3000 brtí.

2. emesla, prmysl a obchod.

emeslníci bývali díve jen v mstech a slynuli bohatstvím.

Odtud se íkalo: emeslo má zlaté dno. Na venkov se smli jen

ti emeslníci usaditi, kterých lid venkovský nejnutnji poteboval

jako: kovái, kolái, tkalci plátna, krejí, obuvníci a ezníci. Ven-

kovští emeslníci slušeli ale k cechm mstským. Dle zamstnání

tídili se emeslníci na rzné odbory ili cechy. V nich pedsedal

na uritou dobu volený cechmistr, jenž ml k ruce mistry a staršího

tovaryše. Tito mli péi o zájmy stavovské, bdli nad zachovává-

ním ádu cechovního a prohlašovali píslušníky cechu za tovaryše

a mistry, když byli podali dkaz o své dovednosti a zpsobilosti.

R. 1729 bylo v Lipníku devt cech: zámenický, kováský,

koláský, obuvnický, pekaský, soukenický, kožešnický, krejíský

a eznický; cech hrníský, roku 1629 založený, nestával více.

R. 1734 ustavil se cech bedná, stolá a soustružník. Hodinái

a rukavikái lipenští patili k cechm v Olomouci. Ješt r. 1835

bylo v Lipníku mistr 380, nejvíce soukenických 96, obuvnic-

kých 39; 14 eznických, 11 pekaských, 15 stolaských, 10 pro-

vaznických, 19 krejíských a j.
2
)

Zrušením cechovního zízení, zavedením svobody emesel

a tím povstalou nekalou soutží, jakož i továrnickou výrobou

zaniklo mnoho emeslník, soukenictví v Lipníku zaniklo úpln,

a bývalí mnozí misti stali se továrními dlníky. Rzní emeslníci

poali se usazovati na venkov.

Dle naízení z roku 1883 povstala emeslnicko -živnostenská

spoleenstva, ale staré cechy to již nejsou, aspo ne co se týe

mravního výchovu dorostu, na který byl písný dohled. V Lipníku

jest takových spoleenstev devt, rozdílných nejen dle zamstnání

') Viz A. S. IV. str. 1. a V. str. 19.

2
) Volný: Topografie, Kraj perovský str. 277.
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nýbrž i dle národnosti, na venkov pt (Tršice, Velký Újezd,

D. Újezd, Osek, Sobchleby). Ve V. Újezd jest též spoleenstvo

svobodných a koncesovaných živností. Pro un jsou školy u-
ovské; uni z okoli lipenského chodí do Lipníka. R. 1914 konány

byly úetnické kursy pro mistry, jichž se i dorost emeslnický

a obchodnický súastnil.

K nejstarším prmyslovým závodm patí mlýny, pivo-

vary, palírny a olejny, které byli pvodn vesms vrchnosten-

skými, pozdji emfyteutickými; msto asem dosáhlo od vrch-

nosti, že mlo své vlastní prmyslové závody tchto druh.

Mstská olejna byla v Pekle. Než i tmto závodm v novjší

dob dailo se jako emeslm, mnohé z nich ásten zanikly;

poslední olejna byla poátkem 20. století v Oseku. Panské pivo-

vary zanikly všechny, též mstský lipenský; v nkterých panských

pivovarech až do doby poslední se sladovalo. Vodní mlýny za-

nikly; v Lipníku dva, v Týn dva; po jednom: v Jezernici, u Ve-

selíka a Hambálek u Lazniek.

Od druhé polovice 19. stol. vznikly tyto prmyslové závody

:

1. v mst Lipníku: r. 1867 cukrovar akciové spolenosti lipensko-

beclavské s rafinerií, který r. 1904 pestal úpln pracovati; spo-

leenský, pozdji rolnicko-akciový pivovar, který r. 1914 pestal

býti akciovým a zstal jediným v okrese, který ješt pivovaí;.

spoleenská sladovna, spoleenský lihovar kesanský; dv kru-

hové cihelny, více závod na výrobu cementového zboží, parní

pila a továrny: na mýdlo, na alounické zboží, dv na papue,,

na korkové zátky, na hospodáské stroje a na zápalky
;
tato byla

pvodn akciovou kupeckou. Pro továrny na papue a na a-
lounické zboží pracuje jak v mst tak na venkov mnoho lidí

doma, kteí si z nich potebné vci k výrob odnášejí a hotové

zboží donášejí.

2'. na venkov : v Malých Prosenicích akciový cukrovar rol-

nický, rolnická mlékárna, a kruhové cihelna s vápenkou; v Rad-

vanicích vápenka a výroba pálenky; ve Velkém Újezd parní

pila a sirkárna; ve Veselíku výroba silniního štrku; v Oseku

elektrárna spoleenská; v Jezernici výroba likér a cementového

zboží; v Týn parní pila a výroba cementového zboží
;
v Horních.

Nicích rolnická mlékárna.

Co se obchodu týe, slynul Lipník jako sted okresu

trhy dobytími. Prodával se tu nejen dobytek domácí, nýbrž
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i z Halie. Odtud byla celá stáda vol a vepového dobytka

hnána po státní (císaské) silnici do Lipníka na Beviska, kdež

byla napájena a pi té píležitosti byl provozován obchod. Zvlášt

když byla vystavna severní dráha, byly tu vtší trhy než v Olo-

mouci, které pinášely mstu velký užitek. Nebo i po vystavní

dráhy, když dobytek drahou dopravován byl, v Lipníku na ná-

draží byl z voz železniních vypouštn a na Beviska k napá-

jení hnán. Tak r. 1852 bylo tu na trhu 58.859 polských vol,

pozdji pes 60.000, kterých se tu asi za 6 milion zlatých pro-

dalo. R. 1872 následkem nemocí dobytka zde panujících tyto

trhy zanikly; msto se marn r. 1879 a r. 1886 o jich optné
získání pokoušelo.

ilý obchod byl tu též s flanely provozován, které se hlavn
do Halie a do Uher prodávaly. Soukeníci zdejší jezdili s nimi

na výroní trhy do Pešti a do Brna
;
pro vlnu jezdili hlavn do

Uher. Se zánikem emesla soukenického zanikly i tyto obchody,

tak že tu zstal jenom obchod obilní o týdenních trzích v pon-

dlí. Kupci jsou vtšinou židé, mlýny a sladovny.

V Tršicích koná se ron hojn i z daleka (až ze Zátce)

navštvovaný trh na chmel, spojený se slavností. Jelikož v po-

slední dob podailo se i v Nmecku chmel pstovati, slábne

i tento obchod. V okrese jest více obchodník s dívím (v Lipníku.

Týn a Velkém Újezd), a s dobytkem. Krom toho jest tu dosti

menších obchod obmezujících se na nejnutnjší poteby.

Z okresu se vyváží hojn paliva a stavebního díví, kamene

dlážkového, silniního štrku, cihel a vápna. Díve se z Týna

vyváželo pivo do sousedních okres i do Slezska; nyní se vyvážejí

pouze rzné druhy sladu. V Podhoí byl kratší dobu jen vývoz

ovocných stromk. V Lipníku jest vývozní obchod se zvinou.

3. Spojovací prostedky.

Již za starých dob vedla okresem obchodní cesta ímská

po severní stráni údolí Bevy smrem od Pedmostí k Moravské

Ostrav. Tato cesta byla též zvána jantarová. Z pozdjších dob

jest známo, že v 15. století vedla od Perova Osekem a Lip-

níkem k Hranicím cesta zvaná královská (strata regia).

íšská silnice, zvaná císaská, od Olomouce k Píboru sta-

vna byla v letech 1782— 1787. Vstupuje do okresu na 11. km,
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'vede Daskabátem, Velkým Újezdem, Stamicemi, Dolním Újezdem,

vedle Trnávky, Lipníkem až na hranice okresu 30*6 km. Bývalá

okresní silnice vedoucí z Lipníka Osekem, vedle obojích Prosenic,

k Perovu až na hranice 9*238 m pevzata byla poátkem r. 1912

do státní zprávy.

Okresní silnice, jichž úhrnná délka obnáší 124 km 793 m,

jsou následující: v Lipníku novosadsko-zámecká. — Z Lipníka

vedou: 1) k nádraží státní dráhy; 2) do Bohuslávek a odtud do

Louky; 3) do Louky, Slavkova až po hranice okresu 11627 m;

4) do Jezernice 3 km, Podhoí 6 km, až po hranice 7*753 m.

Z Jezernice vede spojovací silnice k íšské silnici 1600 m; 5) do

Nového Dvora, až po hranice 5*625 m: 6) do Týna 1*8 km, Lhoty

4*6 km, Radotína 7*4 km, Sobchleb 9 km, Horních Nic 12*6 km,

až po hranice 14.227 m.

Z této silnice vedou odboky a) do Týna a k lomm týnským

;

b) ped Lhotou k Paršovicím a Pavlovicím; c) ped Radotínem

k Oprostovicm: d) ze Sobchleb k Symi až po hranice a k Dolním

Nicím až po hranice
;

e) z Horních Nic k Rakovai a k Žá-

kovicím až po hranice. Spojovací silnice mezi Byškovicemi a Ra-

kovém jde okresem.

Mezi Kladníkami a Hlinském jest spojovací silnice 2*4 km.

Od íšské silnice mezi Lipníkem a Velkým Újezdem

vedou tyto okresní silnice: Od Dolního Újezda k Bohuslávkám

;

2) do Oseká; 3) do Tupce, Veselíka, Lazník, Tršic 10*2 km, až

po hranice k Dolopazm. Z této silnice vedou spojovací silnice:

z Veselíka do Oseká, z Lazník do Lazniek, z Tršic k Penicím,

k Lipanm, k Vacanovicím a do Zákova, Lazniek a Výklek.

U Stamic do obce, a blíže prostední pily do Výklek.

Z Velkého Újezda: 1) do Kozlova až po hranice
; 2) k Var-

hošti až po hranice; 3) do Výklek, Svrova, Lazník 6*6 km až

po hranice.

Od íšské silnice mezi Lipníkem a Perovem vedou odboky

:

z Oseká k Ulrichovu až po hranice, ped Malými Prosenicemi

k nádraží v Radvanicích—Prosenicích a odtud k Vicinovu; z Ma-
lých Prosenic k Raclavicím 822 m; z Velkých Prosenic k Buku.

Na íšské silnici vybíralo se na udržování její mýto, které

bylo naped ve Velkém Újezd, pozdji po obou stranách Lipnika.

Prplav Dunajsko-oderský, který na rzných místech údolí

iBevy projektován byl, dosud uskutenn není.
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Plai, kteí div z Valašska trámy a desky na jae pi
rozvodnní Bevy na pltích vozili, jsou nyní ídcí a takoka
úpln zaniklí.

Na železnici (severní dráha císae Ferdinanda, nyní c. k.

státní dráha) zahájena byla jízda od Perova jen do Lipníka

dne 15. srpna r. 1842. Odtud pak vozci rozváželi došlé zboží

až do Halie na ruské hranice. Z Lipníka do Bohumína zahájena

byla jízda dnem 1. kvtna 1847. V letech 1873— 1874 zízena

byla druhá kolej; nyní se jedná o tetí a tvrtou.

Krom Lipníka jest nádražní stanice v Radvanicích-Prose-

nicích, odkudž jsou pípojky k cukrovaru a ke kruhové ciheln

v Malých Prosenicích. Osobní zástavka v Oseku editelstvím drah

povolená zízena nebyla. V poslední dob utvoilo se družstvo

na vystavní dráhy z R.advanic-Prosenic k Velké Bystici pod

sv. Kopekem.

První poštovní úad zízen byl v okrese r. 1785 ve Velkém

Újezd. Tu se kon pepíhali a odtud se rozesílala pošta pro

celý okres. V Lipníku zízen byl poštovní úad r. 1840. Jízdní

poštovní spojení jest mezi Lipníkem a Velkým Újezdem, a mezi

Lipníkem a Sobchleby. Krom tchto obcí mají poštovní úady
ješt: Osek, Malé Prosenice, Tršice a Veselíko. Tršice mají

jízdní poštovní spojení s Olomoucem.

Poštovny jsou v Stamicích, Kozlov, Dolním Újezd
a Týn.

V Lipníku je telegrafní úad od roku 1849 a telefonní od

roku 1906. Pi poštách jsou telegrafní úady v M. Prosenicích,

Tršicích, Veselíku a V. Újezd; telefonní stanice jsou v Týn
a Oseku.

4. Kontribuenské fondy a záložny.

Ku podpoe hospodáství a k rozkvtu prmyslu pispívají

tístavy penžní. Nejstarší jsou fondy kontribuenské. Osady toho

okresu mají podíl na šesti kontribuenských fondech : Lipenském,

Veselském, Kapitolním, Tršickém, Hranickém a Bystikám.

K Lipenskému patí z okresu Lipenského 16 osad se

412 podílníky.

K Veselskému patí 12 osad našeho okresu se 331 po-

dílníky a kapitálem 50.842 K.
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Ke Kapitolnímu patí z okresu našeho 2 osady s 39 po-

dílníky.

K Hranickému patí z okresu našeho 2 osady s 76 po-

dílníky.

K Tršickému patí z okresu našeho 4 osady s 92 po-

dílníky.

K Bystickému patí z okresu našeho 1 osada s 20 po-

dílníky.

Nejstarší záložnou v okrese jest mstská v Lipníku z r. 1865.

Dále jsou záložny: v Lipníku Obanská (1883), v Tršicích Ob-

anská (1870), ve V. Újezd Rolnická (1870), v Sobchlebích Ob-

anská (1872) a Rolnická (1885), v Oseku Rolnicko-obanská

(1896), ve V. Prosenicích Obanská (1909).

Raiffeisenovy záložny jsou: v Lipníku (1900), ve Lhot (1900),

ve Slavkov (1902), v Jezernici (1908), v Kozlov (1908), v Pod-

hoí (1909), v Sobchlebích (1910), ve Výklekách (1911).

Celkem jest v okrese 19 penžních ústav.

5. Spolky a dobroinné ústavy.

Ústavy a spolky dobroinné, vzdlávací a odborové se po

píklad msta i na venkov hojn rozšiují. Pro celý okres jsou

v Lipníku dv nemocenské pokladny, eská a nmecká, a sirotí

spolek.

Rzných spolk jest v okrese 112, z toho pipadá na

Lipník 47, Tršice 15, V. Újezd 7 a na vesnice 43. eských spolk

jest 83, v Lipníku samém 26, nmeckých 29, v Lipníku Samém 21.

Nejvíce spolk jest vzdlávacích 38, podporovacích 23, ha-

siských 16, hospodáských 14. Krom toho jest 6 spolk pro

poteby chrámové, 2 spotební, 1. politický a 1 penžní. Ostatní

mají rzné úely. V novjší dob nkteré vzdlávací spolky sply-

nuly s odbory Národní Jednoty.

Než tenice mezi rznými stranami v národ nezstaly ani

i tu bez zhoubných následk. Mnohé spolky trpí nedostatkem

len a tudíž živoí.

6. Zdravotnictví.

etné rodiny z Vídn a z jiných mst, které o prázdninách

na delší pobyt v okrese, zvlášt do osad lesm bližších (Velký

4
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Újezd, Veselíko, Podhoí, Týn), picházejí, dávají svdectví, že

kraj náš jest zdravý.

Osady v okrese patí ke tyem lékaským obvodm: v Lip-

níku, ve Velkém Újezd, v Tršicích a Perov; k poslednímu

patí oboje Prosenice.

Lékárna jest toliko v Lipníku; ve Velkém Újezd a v Trši-

cích mají lékai domácí lékárny. V Lipníku jest též droguerie.

Léka jest v Lipníku pt a zubní technik.

Nemocnice byla pvodn jenom v Lipníku mstská, asi

r. 1841 blíže hbitova postavena. R. 1898 postavilo msto vše-

obecnou jubilejní nemocnici císae Františka Josefa (obr. 9.), do

níž k obsluze nemocných uvedeny byly ádové sestry sv. Karla

Bor. Obec židovská mla též svou nemocnici na Horeku. Nyní

dle stávajících naízení má každá obec místnosti pro nemocné.

Ke zdraví pispívaly díve lázn; v mst byly dvoje, na

Horeku a v obci židovské; na venkov v osadách byly též dosti

etné. V tchto lázních sázeli lázebníci pi koupání baky. Ze

starých lázní zachovány jsou toliko lázn v obci židovské v Lip-

níku; 1

)
na venkov záhy zanikly a nejdéle udržely se lázn

v Hlinsku, které mly kyselé prameny a trvaly až do polovice

19. století. Pi cest do Hlinská v Závodí byly též postaveny

lázn (Badhaus) (obr. 10.), které r. 1898 nákladem mstské zá-

ložny v Lipníku pestavny byly a v nichž zavedeno bylo léení

dle Kneippova zpsobu. Voda jest íní.

Na venkov jsou lázn v Tršicích otevené r. 1868, které

mají vodu obsahující hlavn uhliitan vápenatý, železnatý a ho-

renatý, a chlorid vápenatý a sodnatý. Ve Velkém Újezd jsou

v bývalém mlýn v novjší dob zízeny lázn s vodou sirkovou.

U Zavadilky jest sirková studánka v lese zvaná U sv. Antonína.

Pokrokem vdy lékaské a svdomitjším zachováváním

zdravotních pedpis se strany obyvatelstva zmenšila se úmrt-

nost, zvlášt v dobách nakažlivých nemocí.

') Mstské knihy zaznamenávají: „Židé obyvatelé zde v Lipníku všichni

spolen r. 1562 koupili kus zem a gruntu, ve kterémžto gruntu jest studn

anebo oistec, od Mandle žida po komoru a práh komorní. “ (Oistcem se

vyrozumívá láze obadní pedepsaná ženám židovským).
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1. Náboženství a duchovní správa.

Psobením sv. apoštol moravských pijali pohanští oby-

vatelé našeho
.

okresu víru katolickou. V 15. století piklonili se

nátlakem svých pán donuceni, zvlášt když páni dávali jim

knze své strany, s poátku ke stran pod obojí: pozdji pi-
držovali se bu luterství, bu víry bratrské tak že poátkem
století 17. bylo trojí vyznání kesanské, mimo to v Lipníku

i židé.

Když byla kardinálem Františkem z Dietrichštejna prove-

dena reformace, vrátili se obyvatelé kesanští k víe katolické.

Nyní jest obyvatelstvo pevážnou vtšinou náboženství

katolického. Jest v okrese 97*4% katolík a 2*5% žid; evan-

gelíci a eckovýchodní jsou jen ásten stále usedlí.

* Katolíci sluší k arcidiecési olomucké a byli s poátku pod-

ízeni arcijáhenství v Perov. Kdy v Lipníku bylo zízeno d-
kanství, není známo. Jisto jest, že r. 1400 dkanství na Morav
již zízena byla. Když se na Morav luterství rozmohlo, tu Hynek
Bruntálský z Vrbna, pán na Helštýn, horlivý luterán snažil se

o to, aby na Morav vbec vyzdvihl a upevnil evangelický ád
církevní. Proto chtl asi r. 1591 zorganisovati evangelické sbory

na Morav a mezi nimi dkany krajské naíditi, jak tomu bylo

v církvi katolické, emuž marn odpíral Stanislav Pavlovský,

biskup olomoucký, vytýkaje mu, že chce na Morav nový a prve

nebývalý ád uiniti. 1

)

Osady celého okresu patí nyní ke tem dkanátm arci-

knžství šternberského, 2
)

totiž Lipenskému, Perovskému, a By-

stiekému pod sv. Kopekem.
K Lipenskému patí: Lipník, Hlinsko, Jezernice, Louka,

Osek, Slavkov, Sobchleby, Týn, Dolní Újezd, Újezd Velký.

K Perovskému patí Velké Prosenice. Až do r. 1720 patily

k nmu i Tršice. Toho r. zízen byl dkanát Bystický, k nmuž
Tršice pidleny byly. K témuž dkanátu patí i Lazníky, pi-

faené k Velkým Penicím.

0 Kameníek: Zem. snmy III. 461., Dr. Hrejsa: eská konfesse 339, 351.

~) Arciknžství v olomoucké díecési zízena byla r. 1778 dne 6. srpna;,

díve jich nebylo.
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Klášter krom Lipníka nebylo nikde.

Výše jmenované farnosti patí k pti patronátm.

V okrese roztroušení evangelíci podléhají farái v Olomouci

a židé rabínovi v Lipníku.

2, Školství.

Školy za dávných dob bývaly jen v osadách, kde byla du-

chovní správa. Protože nebylo písné povinnosti do školy cho-

diti a že pespolním pro velkou asto vzdálenost a pro neschdné
cesty nebylo lze do školy docházeti, staily všudy školy jedno-

tídní. I v Lipníku byla farní škola jednotídní až do polovice

19. století, ovšem o dvou oddleních. Na školách tch vyuo-
vali rektoi zkoušení, kteí byly varhaníky a které dle usnešení

diecesaního snmu (synody) z r. 1400 ustanovovali farái. Ano
r. 1412 na snm dieeesaním zakázáno bylo farám školy ve-

venkovských osadách zízovati, když nemohli míti zkoušeného-

uitele, a tch se tehda nedostávalo, a když nebylo postaráno

o dostatené zaopatení rektora. Toto se týkalo zvlášt malých

farností; nebo hlavní píjmy rektor plynuly tehda z rzných
výkon štolových a matriních. Byly tudíž v malých farnostech

píjmy jejich nedostatený a proto hledli si rektoi pivydlati.

A tak se stávalo, že pronášeny byly stížnosti do rektor, že ne-

poctivým zpsobem (ano i krádeží) živnost si opatovali.

Po roce 1622 byly školy v našem okrese jenom v Lipníku,.

Oseku, Sobchlebích a Tršicích; ve Velkém Újezd nebylo tehda

duchovní správy, ale zdá se, že škola tam byla. Soudíme tak

z toho, že koncem toho století se tam rektor pipomíná a že

již tehda Velký Újezd byl mstysem. Všecky tyto školy byly

eské. Bratrská škola a nmecká luteránská v Lipníku r. 1622

zanikly. Když kardinál Ditrichstejn uvedl do Lipníka ád pia-

ristský, založeny tu byly nmecké školy chlapecké. Ve století 17.,

ale již v druhé polovici založena byla škola v Jezernici.

Tak to trvalo až do druhé polovice století 18. V tomto sto-

letí, hlavn v letech osmdesátých založeny byly školy v Hlinsku.

Kozlov, Laznikách, Louce, Podhoí, Velkých Prosenicích, Slav-

kov, Týn, Dolním Újezd a Veselíku. Ve století 19. založeny

byly školy v Bohuslávkách, Daskabát, Lazníkách, Lhot, Hor. N-
icích a Stamicích. V nynjším století v Dol. Nicích, Radva-

nicích, Ranošov, Tupci a Výklekách.
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Stav školství (bez poboek) jeví se následovn: eských

škol obecných jest 24 a sice 8 jednotídních, 8 dvoutídních,

6 trojtídních, 1 tytídní a 1 ptitídní; nmeckých obecných

jest 6 a sice 2 jednotídní, 2 dvoutídní a 2 ptitídní. Mšanská
škola (nm. díví) jest jen jedna. R. 1913 povoleno zíditi

v Tršicích eskou mšanskou školu. Na tchto školách psobilo

v roce 1913 80 uitel a uitelek, krom uitelek runích prací.

Stední školy, vyšší zemské reálky jsou dv, eská a n-
mecká.

V Lipníku jsou dv dtské zahrádky, eská a nmecká, za-

loženy ona Maticí Školskou, tato Schulvereinem.

V Lipníku jsou pokraovací školy pro un rozdleny dle

národnosti; v Tršicích jest též pokraovací škola a zimní hospo-

dáská škola chmelaská a ve V. Prosenicích pokraovací škola

hospodáská.

V Lipníku jest zemský ústav pro hluchonmé s eskou eí
vyuovací. (Obr. 1 1

.)

Na venkovských školách vyuovali ve století 18. a ješt

i v 19. uitelé ásten i nezkoušení jako krejí, varhaníci, oby-

ejn vysloužili vojáci. Vyuovalo se od listopadu do konce

dubna celodenn, ostatní ást roku jen v poledne od 12— 2. ho-

diny. Dítky chodily do školy jen do 12. roku, a na to od 12.— 18.

roku v nedli odpoledne do „opakujících hodin “. Platy uitelm
spláceli rodii škoIou povinných dítek u rychtá, od nichž si

je uitelé týdn vybírali. Kdož dítek do školy ádn neposílali,

byli trestáni tím, že museli zaplatiti dvojnásobný školní plat;

byli-li ale chudobní, konali za trest obecní práci.

Krom penžitých plat tvoili hlavní píjem dívjších uitel
desátky, koledy a naturální dávky.

Nyní psobí na všech školách uitelé zkoušení; vedlejším

zamstnáním jest. varhanictví, obecní tajemnictví a psobení v rz-
ných spolcích.

F. Soudnictví.

Za starých dob si obce vyizovaly spory doma „u právního

stolu ped poctivým právem “ osazeným z fojta ili rychtáe a z kon-

šel obce, kteréžto právo sloulo na venkov ddinské. Byl-li sporný
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pípad spletitý, kterého právo ddinské rpro sprostnost rozeznán1

práv dokonati nemohlo “, jak Vok ze Sovince roku 1455 napsal.

anebo jednalo-li se o hrdlo aneb jiný tžký trest, tu písedící

práva žádali ponauení v mst u práva zvaného nižšího anebo

mohli se obrátiti na pána svého. I odsouzený, nebyl-li s roz-
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sudkem spokojen, mohl se odvolali bu ku právu nižšímu nebo

ku svému pánu. Právo nižší, mstské, bralo opponauení v tž-

kých pípadech u vrchního práva v Olomouci. Mstské právo

v Lipníku bralo od r. 1448 ponauení v Olomouci, zaež poplatky

tam odvádti povinno bylo, a mlo právo hrdelní, to jest, mohlo

odsuzovat! na smr bu meem nebo provazem. 1

)
Než i nkteré

obce venkovské braly ponauení pímo u vrchního práva v Olo-

mouci jako Tršice od r. 1546 a Výkleky od r. 1562. Radvanice,

co se phoních týe, podléhaly menšímu právu v Olomouci.

Židé v Lipníku mli r. 1592 též své právo.

Jak právo ddinské tak i nižší mstské vyšetovalo vinníky,

nechtli-li se piznati, právem útrpným, muením na skipci,

pálením a jinak, a trestala vzením anebo, zvlášt ddinské právo,

trdlicí, kladou, hruškou s pepem, sáhou, anebo pivazováním

provinilce na veejných místech, pi emž ukradená vc anebo

koupený tcho k nmu piložen byl. Vzení v mst bylo pís-

njší než ddinské; nkteré zloiny pak byly trestány vzením
na hrad Helštýn.

K nižšímu právu v Lipníku patily obce panství Helštýn-

ského, které o to žádaly, tak že z poátku k nmu všechny ne-

slušely: na p. Osek pipuštn byl teprve r. 1566 k tomuto právu.

Obce z panství Helštýnskébo k Lipenskému právu slušící byly

následující: Osek s 65 osedlými, Podolší s 15, Dol. Újezd s 32,

Tupec s 16, Trnávka s 10, Louka se 37, Slavkov s 21, Oujezd

Vysoký (Horní, pod Hostýnem) se 37, Píkazy s 16, Byškovice s 28,

Valšovice s 5, Paršovice s 15. Rakov se 24, Horní Nice s 22,

Dolní Nice se 27, Sobchleby s 33, Radotín s 16, Lhota se 17.

Hlinsko s 20, Bohuslávky se 14 a Týn se 24 osedlými. Dále k té-

muž právu slušely obce Veselského panství: Buk s 22, Chylec s 18,

Veselíko s 15, ás Výklek s 6, ást Lazniek s 6 a Stamice
s 11 osedlými. Konen též 16 osedlých z panství Laznického ve

Velkých Lazníkách.

Než i z jiných panství žádaly obce za pipuštní k právu

lipenskému a byly pipuštny: r. 1541 Malhotice na žádost jejicíi

pána Jiíka Obešlíka z Lipultovic a na Malhoticích; roku 1568

Bejnov; roku 1569 braly Drahotuše ponauení odtud; roku 1592

Ú Šibenice stála v poli za Hlásencem, kterémužto místu se íkalo „u Šibe-

nice" pozdji „u Spravedlnosti".
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Bezuchov; roku 1596 Želátovice na žádost jejich pána Joachima

Žeranovského ze Sezenic a mnohé jiné. 1

)
tak že na poátku 17. stoh

krom výše jmenovaných osad slušely ku právu lipenskému ješt:

Babice, Hradany, Kel, Kladniky, Libosváry, Nahošovice, Opro-

stovice, Osiko, Pavlovice, Podolí, Raclavíce, Rouško, Sušice, Šišma,

Tuín (z ásti), Turovice, Všechovice a Žákovice.

Než poet jejich nebyl vždycky stejný: píinou byly platy

na kata.

Kat býval v Lipníku a dostával byt a otop a 10 gr. týdennr
od poraženého kusu dobytka 2 gr.; mimo to dostával urité platy

za vymrskání kíže, aneb za vypálení cejchu provinilcm bud na

ele anebo na lících. Msto stál celkem pes 27 r. ron, krom
toho platilo msto právnímu poslu na stevíce. Na tyto platy

byli poddaní slušící k právu lipenskému povinni dle naízení-

kardinála Ditrichštejna z roku 1623 platiti po 4 den. týdenn

a o suchých dnech odvádti. Tyto píspvky ale asto pravideln

nedocházely, z nkterých osad vbec nedocházely, tak že byly

o tyto platy asté rozepe a následek byl, že kdož neplatili, ani

k právu pipuštni nebyli.

Kat lipenský byl vyzdvihován (volán) též do Bokova, Bru-

šperka, Frenštátu, Nového Jiína, Podštátu, Píbora, Starého Jiína,

Štramberka, Val. Meziíí a Vsetína. Z tchto obcí, Vsetín vyjímaje^

dostával od každé popravy 2 k. gr., od vyišování msta 1 rýn.,

a od zakopání neistoty 4 gr. a na stravu za den a noc plat dle

zízení zemského. Se Vsetínem byla r. 1619 uinna smlouva, dle

níž za popravu první osoby dostane 8 rýn., za každou následující

po 1 k. gr., však mistr popraví sám si stravování platiti má..

Byl-li vyzdvižen k trestání metlami, dostane za první osobu 2 k. gr.,

za každou následující 1 k. g. Nad to dostane každoron o vá-

nocích kvatembrového platu 8 rýn. O vyklízení msteka bylo

usnešeno, protože tam choditi nebezpeno jest, to se ponechává

jeho vli.

Aby nepoádkm v placení na kata z obcí ku právu lipen-

skému slušících uinn byl konec, vydal r. 1697 kníže Ferdinand

z Ditrichštejna pragmatiku, jak na právo a kata platiti se má.

') Roku 1601 žádal Jan Želecký z Poenic a na Všech ovících, aby Vše-

drovští a Provodovští ku právu pipuštni byli, za to že pivezou hromadu,

kamení na nový hbitov; ale dali toliko peníze.



Zrušil plat kvatembrový a ustanovil : má-li provinilec jmní,.,

zaplatí útraty ze svého; nemá-li, má se zaplatiti z pebytk kom
tribuenských. Je-li provinilec cizopanský, ale tu na panství Li-

penském polapený, má se jeho vrchnosti dopsati, chce-li za za-

platiti anebo sama si jej ku potrestání vžiti. Neuini-li toho pí-

slušná vrchnost a musí-li v mst Lipníku býti potrestán, má se

to zase státi na úet kontribuenského fondu. Dodá-li cizí vrchnost

mstu Lipníku provinilce ku potrestání, není msto povinno jej

pijmouti dotud, dokud cizí vrchnost nevydá reversu, že vše

zaplatí.

A tak od toho asu zstaly pi právu lipenském krom-
osad panství Lipenského toliko Bezuchov, Buk, Hradany, Klad-

níky, Nahošovice, Oprostovice, Pavlovice, Podolí, Raclavice, Su-

šice, Šišma a Veselíko. Osedlí z tchto osad byli povinni mstu
na opravy cest kamení a díví voziti a cesty opravovati. Tyto

služby ale pišly mstu draho.; nejen že obyvatelé z tchto osad

málo kladli (z 18 fr složen byl 1 krychlový sáh kamene), nýbrž

byli i od msta stravováni a dostávali zpropitné. Proto obráceny

byly r. 1713 tyto povinnosti na plat.

Císaským naízením z roku 1727 byla v kraji olomuckém
ustanovena msta s právem hrdelním a obvody k nim slušící

upraveny. Dle toho slušely k právu hrdelnímu v Lipníku celkem

1 msto, 2 msteka a 48 vsí, (28 totiž z panství Lipenského,

-

10 z panství Veselského, 8 z panství Devohostického a 2 z pan-

ství kapitulného.

Tak to trvalo až do r. 1783, kdy císa Josef II. ustanovil

soudci v mstech syndiky, a u vrchností justiciary a naídil, že

všechna odvolání od tchto soud mají jiti k apelanímu soudu

do Brna. R. 1787 byl zrušen u magistrátu lipenského úad soudní

z toho dvodu, že syndikus nemá dostateného píjmu z obecních

penz a msto bylo podízeno soudu vrchnostenskému. Teprve

roku 1794 vymohlo si msto u nejvyššího dvorního úadu orga-

nisovaný magistrát tak, že první radní byl zárove syndikem

s platem 300 rýn.

Dekretem apelaního soudu z roku 1787 zapovzeno bylo

vrchnostem soudnictví nad dvoákv, kteí podízeni byli soudu

moravsko-slezskému v Brn. Kníže Jan Karel z Ditrichštejna podal

odvoláni k císai žádaje, aby phoní z Radvanic, Sobíšek a Host-,

kovic, kteí po zrušení úadu phoního r. 1752 podléhali vrchnosti
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Lipenské, v jeho soudnictví ponecháni byli. Dvorním dekretem bylo

rozhodnuto, že dvoáci nešlechtící osobn podléhají vrchnostem.

Po zrušení pomr poddanských r. 1848 zízen byl i v Lip-

níku okresní soud.

V archivu msta Lipníka chová se kniha erná, v níž zapsána

jsou piznání na práv útrpném od . 1588 až do r. 1672, celkem

48 pípad, a kniha obsahující ponauení daná z Olomouce, z níž

tuto vyjímáme dva odstavce významné pro tehdejší pomry.
První jedná o ei jednací. Olomutí píší Lipenským: „Co

se pak žádosti vaší dotýe, ponvadž spisy sem k nám moravské

posíláte, abychom vám ortele také moravské posílali — vdti
vám dáváme, že my práva magdeburská aneb saská užíváme,

která jsou jazykem nmeckým sepsána, v nichž slova nkterá po-

ložena jsou, která jazykem moravským vyslovena býti nemohou.

A také prve pedkové naši nikdy ortele jazykem moravským vám
ani jiným nevydávali; než což jsme posavad uinili, to jsme pro

dobré sousedství podle možnosti uinili. Protož nám náležité není,

abychom se v to, co prve nebývalo a možného není, dávati mli.

Tím se spravte. Datum Fer. 111. post Octavam Sanctorum. Anno
1539.“ Dle poznamenání Zigmundkova ješt po stu letech dávali

Olomutí Lipenským eská ponauení. 1

)

Druhý se týe poplatk. Dán jest ve tvrtek ped nedlí

Judica, léta Pán 1553 a vytýká Lipenským vrchní právo v Olo-

mouci: „velmi obezané a malé groše eské jste nám za peníze

ortehn poslali, ježto nkterý eský groš ledva za slezský groš stal,

kdež vás žádáme, že hodné a neobezané groše nám s akty bu-

doucími pošlete, o emž nepochybujeme, než že se v tom, jakž

sluší, k nám zachováte tak jakž jsou se pedkové vaši k pedkm
našim a k nám zachovali, pokudž ortelv a nauení našich užiti

chcete. “

Pi okresním soud jsou ustanoveni: pednosta soudu a ti

soudcové; pi berním úad správce a 7 úedník.
V Lipníku jest jedna notáská a tyi advokátní kanceláe.

') Poznamenání Zikmundkova, na nž tuto a jinde astji se odvolá-

váme, nacházejí se mezi rukopisy zemského archivu ís. S283.
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G. Statistický pehled.

Okres Lipenský patí k okresnímu hejtmanství 1

)
v Hranicích

a ke krajskému soudu v Novém Jiín; ve vojenství k doplova-

címu okresu adového pluku . 54. v Olomouci a k doplovacímu

okresu zembraneckého pluku ís. 15. v Opav.
Getnická stanovišt jsou v Lipníku, v Sobchlebích, ve Vel.

Újezd (díve v Tršicích) a ve Veselíku.

Do zemského snmu v eských volebních okresích

mstských volí msto Lipník i se židovskou obcí s msty;
Hranicemi, Podštátem, Drahotušemi, Kelem, Novým Jiínem,

Štramberkem, Kopivnicí a Fulnekem; v nmeckých volebních

okresích mstských s msty: Hranicemi, Podštátem, Drahotušemi,.

Kojetínem, Perovem, Plumlovem, Prostjovem, Tovaovem, N-
meckým Brodkem, Vyškovem, Ivanovicemi, Buovicemi, Slavkovem

a Pívozem.

Venkovské obce, k nimž patí i Tršice a Velký Újezd,

mstysy, okresu volí do zemského snmu v eských volebních

okresích s obcemi okresu Hranického, v nmeckých volebních

okresích s obcemi okresu Hranického a moravských obvod ve

Slezsku.

Ve všeobecné kurii v eských volebních okresích

volí obyvatelstvo s mstem Olomoucem a s okresy: Olomuckým,

Hranickým, Šternberským, Libavským, Dvoreckým, Unovským
a Rymaovským; v nmeckých volebních okresích s mstem
Olomoucem a s okresy: Olomuckým, Hranickým, Litovelským,

Šternberským, Unovským, Libavským, Perovským, Holešovským,

mstem a okresem Uhersko-hradištským, Napajedelským, Uhersko-

ostrožským, Strážnickým, mstem a okresem Kromížským, Vyš-

kovským, Zdouneckým, Kojetínským, Prostjovským, Plumlovským

a Konickým.

Do íšské rady v eských volebních okresích mst-
ských volí msto se židovskou obcí s msty: Hranicemi, Pero-
vem, Kelem, Kojetínem, Tovaovem, Drahotušemi, Podštátem

a Fulnekem; v nmeckých volebních okresích s Hranicemi,

Drahotušemi, Kelem, Podštátem, Fulnekem, Holešovem, Pero-

Dokud byla Morava rozdlena na krajské úady, patil okres Lipenský

ke krajskému úadu perovskému se sídlem v Hranicích.



vem, Bysticí p. Hostýnem, Berounem, Dvorci, Libavou, Budišo-

vem, Novým Jiínem, Štramberkem, Píborem, Kopivnicí, Napa-

jedly a Zlínem.

Venkovské obce volí do íšké rady v es ký ch volebních

okresích s okresy: Hranickým, Valašskomeziíským a Bystickým

pod Hostýnem; v nmeckých volebních okresích s okresy:

Jindichovským, Osoblažským, s moravskými obvody ve Slezsku

u Opavy a Bílovce, Libavským a Dvoreckým.

Rozloha okresu obnáší 21.842 ha ili 218*42 km 2
,

což

iní O980
/o

celé plochy zem Moravy. Na této rozloze jest jedno

msto, 2 msteka a 32 osad, z nichž ti totiž Syme, Svrov
a Trnávka nejsou samostatnými politickými obcemi.

Sítání lidu r. 1910:

Z eských obcí má nejvtší procento Nmc židovská obec

v Lipníku, totiž 38*17, a nejmenší Osek 0*07.

Z nmeckých obcí má nejvtší procento Cech Ranošov 1*86,

a nejmenší Slavkov 1*42.

Úpln eských osad jest 16, úpln nmecká 1 : smíšených

úeskonmeckých 10, nmeckoeských 2. V šesti obcích jsou pí-

slušníci jiných národností.

Ze všeho obyvatelstva žije v mst Lipníku 29*88%, v m-
stýsech 10*60% a ve vsích 59*52%- R. 1900 bylo 31*15% v mst,
11*25% v mstýsech a 57*60% ve vsích.

Nejvtší katastrální rozlohu má Louka 2466 ha, což iní

11*28% celé rozlohy okresu, nejmenší Svrov 36 ha ili 0.16%.

Ve všech osadách r. 1910 napoítáno bylo 3.252 dom,
o 124 více než r. 1900. Nejvíce má Lipník i se židovskou obcí

a Novým Dvorem 674, o 30 více než r. 1900. Pes 100 dom mají:

Tršice 198, Osek 197, V. Újezd 195, Jezernice 160, Dolní Újezd

s Trnávkou 138, Veselíko 129, Týn 125. Nejmenší osadou jest

Syme se 4 domy.

Obyvatel bylo r. 1910 napoítáno 23.182, o 900 více

než r. 1900, což iní pírstek 4%; pipadá tudíž na 1 km2

106 obyvatel. Nejvíce obyvatel napoítáno v Lipníku se ži-

dovskou obcí 6928. Pes 1000 obyvatel mly: V. Újezd 1291.

Osek 1269, Tršice 1170 a Jezernice 1031. Nejmén obyvatel

bylo v Symi 42.

Dle pohlaví bylo 11.018 mužských 47*53%, ženských 12.164,

iní 52*47%.
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Dle náboženství bylo 22.757 ili 98* 1 7°/
0

katolík, 43 ili

O19°/o evangelík, 380 ili 1*64
°/0

žid a 2 vyznání ecko-vý-

chodního.

Dle národnosti bylo 19.648 ili 84*75°/
0
Cech, 3.512 ili

15*15°/
0
Nmc a jiných národností 22.

Nejvtší pírstek obyvatelstva byl za poslední desítiletí

v Sobchlebích 155 ili 27*38°/0l nejmenší ve V. Prosenicích

7 ili 1*83; nejvíce ubylo v židovské obci v Lipníku 88 ili

8*75%? nejmén ve V. Újezd 8 ili 0*61°/
0

Co se výše pozemkové dan, kterou okres r. 1900 ml pe-
depsánu, týe, jest na Morav mezi 78 okresy na míst 37.

Podle výše pozemkové dan jest na prvním míst velkostatek

Lipenský 15.745 K, dále Lipník 13.376, Osek 9.709, velkostatek

Veselský 9.246, Tršice se Zákovem 5.741, Jezernice 5.479, velko-

statek kapitolní 4.567 K. Ostatní pod 4.000 K.

H, Všeobecné nepohody.

Mokra. R. 1653, následek byl úplavice a pád dobytka

t. 1654. V letech 1770, 1771, 1777 a 1779, následek krom dra-

hoty byl, že r. 1771 bylo zakázáno koalku ze zemák páliti

a vrchnosti poddané obilím založit! musely: r. 1777 následkem

mokré zimy bylo velmi mnoho ozimin zaoráno. R. 1803 a 1859 :

toho roku mnoho zemáky hnily. Od roku 1896 až do roku 1903,

„rok 1901 vyjímaje, pak rok 1910 a v r. 1912 na podzim byla též

mokrá léta.

Sucha. R. 1590, r. 1666 a 1669, následek sucha r. 1666 byla

úplavice a drahota. Následkem sucha r. 1712 byl pád dobytka.

R. 1718 a 1719 byla tak velká vedra, že lidu mnoho onemocnlo.

Roku 1746, následek drahota. R. 1802 a 1842. Následkem sucha

roku 1842 nebylo v Bev dosti vody, tak že lidé obilí v moždí-

ích tloukli. R. 1846 obilí pedasn dozrálo. R. 1904 byla pro

sucho slabší úroda, nedostatek píce a zvlášt mnoho požár les-

ních, tak že všeobecn bylo zakázáno v lesích kouiti.

Vichory. R. 1740 20. prosince, r. 1868 7. prosince, r. 1900

29. bezna, roku 1903 18. dubna se snhem, a r. 1909 4. kvtna.

Tyto mnoho škody na stromech u cest, v zahradách a zvlášt

v lesích spsobily.
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Zimy. R. 1587 od sv. Martina až do Velkonoce byla voda

zamrzlá, tak že nebylo možná • mlíti. R. 1629 byly velké mrázy

a astá krupobití, tak že lidé hlady umírali a následujícího roku

byla drahota. Od r. 1662 od sv. Ondeje až do sv. Matje r. 1663

byla tak velká zima, že na panství Lipenském mnoho ovec zmrzlo.

R. 1670 zmrzlo mnoho lidí. R. 1693 dne 15. kvtna zavinil silný

mráz, že nebylo zelenin, a obilí bylo tak poškozeno, že nastal

hlad; lidé živili se koínky. Studený rok 1716 byl píinou pádu

dobytka. Dále byla krutá zima roku 1726, a od r. 1739— 1740

byla krutá a dlouhá zima, že mnoho dobytka a lidí pomrzlo.

Následek byla velká bída a nedostatek, tak že císaovna Marie

Terezie na ulehení Morav mýtní píjmy darovala. Mrázy od

1.— 3. kvtna r. 1791 zniily všechno ovoce. R. 1878 byla o Váno-

cích též krutá zima, než netrvala dlouho. R. 1790— 1791 ar. 1843

— 1844 byly tak mírné zimy, že v únoru byly sety jainy. R. 1724

nebylo v zim ledu.

Drahoty byly; r. 1552, od r. 1599—1611, r. 1667, r. 1770,

tehdy pekli lidé chléb z pýe; potom r. 1848 a 1859. R. 1770

zapoato na Morav s pstováním zemák.

Nemoci. Mory r. 1584, 1599, 1605, 1623 a 1715. Úplavice

r. 1654 a r. 1666. Horeky (zimnice) r. 1806 a 1809 jako ná-

sledek dlouhých válek napoleonských a r. 1847 a r. 1848 jako

následek neúrody. Cholery r. 183!, 1836 a r. 1866, tato následek

války pruské.

Pád dobytka. Roku 1712 padlo na Morav pes 22.000

kus; r. 1716; r. 1767 padlo 9372 kus hovzího dobytka; r. 1784

byl mor dobytí; r. 1803 a 1834. R. 1910 a 1911 postižen byl

hovzí dobytek kulhavkou a slintavkou. R. 1916 byl mor dr-
beže. Též ervenkou hyne v novjší dob mnoho vepového do-

bytka anebo bývá nucené poraženo.

Kobylky pustošily zdejší kraje r. 1475 v srpnu, r. 1624

a r. 1712, v záí. R. 1768 bylo obilí na poli ervem znieno.

Myši nadlaly mnoho škod r. 1845, r. 1854, r. 1900 zvlášt

na Záhoí, a r. 1916 v západních osadách okresu.

Housenky v letech osmdesátých pedešlého století po

nkolik let po sob a naposledy r. 1908 objevovaly se ve velkém

množství.

GOOOOQ



Lipník.

A. Obec kesanská.

i leží na rovin na pravém

behu Bevy po obou stra-

nách císaské silnice. S Ho-
reka od sv. Anny (286 m)

jest pkný pohled na msto.
(Obr. 12. a 13.)

Název msta odvozuje

se od lípy. O pvodu msta
vypravuje povst zazname-

naná zdejším primátorem

Zigmundkem ve století 16.,

že tu byl les lípový, klášter,

nkolik dom. hbitov a hostinec, v nmž se Opavské pivo nalé-

valo. Za pán z Krava prý klášter promnn byl na radnici, na

míst hbitova pro podstatu práva postaven byl praný, a msto
dostalo právo své pivovaiti. 1

)

Msto bylo obehnáno hradbami pozstávajícími ze 3 zdí

a píkop vrchního a dolního; (Obr. 14.) tento byl plnn vodou

z potoka louského. 2
)
V hradbách, v obvodu 1 km 137 m m-

ících, bylo 13 bašt, z nichž jedna sloula prachová, pod sv. Še-

bestianen, 2 brány (Hranická a Osecká) s vžemi a zdvíhacími

mosty a bránka (forta). R. 1796 zízena byla pi židovském

chrámu nová bránka, pozdji prolomeny byly hradby po ohni

r. 1858 na stran východní smrem k nynjším dívím školám,

9 Že by tu byl býval klášter, pro to doklad, pokud vbec známo, není

žádných.
2
) V píkopech, když nebylo války, prohánla se panská zv

;
ást vrch-

ního píkopu pi chrám židovském sloužila za pohebišt židovské.
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nejposléze ke hbitovu. Roku 1840 z naízení krajského úadu
byly vže, které již za skladišt obilní sloužily, odstranny a

.brány rozboeny. Pi té píležitosti byla císaská silnice, která

za branou hranickou mezi kaplí sv. Josefa a špitálem vedla, pe-
loženafmezi kapli a byt nadaního kaplana. R. 1881 byl na bý-

valých píkopech hradních se strany severní a východní založen

Rudolfv park, na stran jižní jsou na jich míst zahrady a bu-
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dovy; jen na stran západní, pokud jimi potok louský protéká

jsou ásten zachovány.

Na námstí (obr. 15) nachází se radnice ze stol. 16. s bal-

konem na sloupech, na njž se vystupovalo z obou stran po



schodech devných, stechou krytých. V pízemí byla nálevna 1

vína a krámy, v prvním poschodí mstský úad. Pi pestavb-

radnice v letech 1851 a 1852 byly schody z námstí odstranny,,

v prvním poschodí byl umístn okresní soud a v pízemí obecní

kanceláe. (Obr. 16.) Na radnici jest vžka se zvonkem, kterým

se oznamoval požár v mst. Staré domy kolem námstí i s pod-

loubími vtšinou zmizely, též i strážní domek vojenský naproti

radnice na námstí stojící. Na námstí jsou dv kašny se sochami

sv. Floriána a sv. Jana Nep. a na sloup socha P. Marie. Jiná;

socha sv. Jana Nep., díve na námstí stojící, umístna byla

v letech šedesátých pedešlého století u Bevy. Na jihozápadní

stran námstí stával praný.

Z námstí vede 5 ulic: celkem jest ve vnitním mst 9 ulic. 1

)

Pamti hodné budovy vnit msta jsou: na severní stran

pi hradbách farní kostel (obr. 17.) se starým hbitovem kolem;,

na námstí ped kostelem bývala mstská škola, zvonice, knížecí

špitál a jatky; pi hradbách na stran západní starobylý chrám

židovský. V ulici vedoucí z námstí k Hranicím stojí Cahusky,.

bývalá to zbrojní skladišt obecní a Tetinovo, a Hostinec

„u Modré Hvzdy“, na jehož rohu bývala vžka se zvonkem,

kterým se zvonívalo, když odsouzenec na popravišt „ke Spra-

vedlnosti “ nebo na Smolnou veden byl.

Kolem msta jsou pedmstí-ulice a sice: Nádražní, díve

Ržová, s továrnami na hospodáské stroje a na zápalky; Bohu-

slavská, Mlýnská, díve Štpánkovská anebo Štpánovská, protože*

vedla ke mlýnu Štpánovu (roku 1535), s eskou zemskou vyšší

reáikou: Louská, díve Blahoušova, s kruhovými cihelnami a to-

várnou na cementové zboží; Rudolfv park, díve na placi u sv.

Šebestiána, jehož socha tu stojí, s nmeckou díví školou obecnou

a mšanskou, mstským špitálem sv. Alžbty a kaplí sv. Josefa;

Hranická s bývalým akciovým cukrovarem a za ní eský zemský

ústav pro hluchonmé: Jezerská s všeobecnou jubilejní nemocnicí

císae Františka Josefa, s klášterem ádových sester sv. Karla Bor.

a kaplí témuž svtci zasvcenou; Helštýnská, díve Soukenicí, poz-

dji Valchová (všeobecn ale Volková zvaná); Novosady s eskou
školou obecnou, sklepy mšanského pivovaru, spoleenskou sla-

') V registrech purkrechtních se pipomíná roku 1542 ulice Svíková ve

vnitním mst; která by to byla, nelze íci. ás východní nynjší ulice Št
pániny sloula díve Katova, protože zde bydlel kat mstský.
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Obr. 17. Dkanský kostel se zvonicí



dovnou a rolnickým akciovým pivovarem
; Souhradská s akciovou

továrnou na papue; Klášterní, díve Zborská, (obr. 18.) s bývalým

klášterem, kostelem a školami piaristskými, zámkem, bývalým

zborem bratrským a dvorem podštatským; Olomucká, díve Osecká,

s nmeckou zemskou vyšší reálkou, nmeckou školou obecnou

chlapeckou, továrnami na mýdlo a na korkové zátky: Hrníská,

díve Moravská. Za Olomuckou tídou jest kolonie Horeko s ná-

dražím a továrnou na papue.

K mstu patí kolonie Nový Dvr, ležící jihozápadn, která

tvoí ulici po obou stranách okresní silnice. V tchto místech

postavil kníže Karel Max z Ditrichštejna v 18. století dvr, zvaný

po nmeku Karlshof. Pi nm koncem let dvacátých 19. století

povstali dominikální domkai: r. 1900 bylo tu 34 ísel a 196 oby-

vatel. Do školy a do kostela patí do Hlinská.

Samoty mstské: Bývalý pední mlýn s valchou, Závodí

s láznmi, Podhra, v Tetin též v Poli, u Zbruž, Hlásenec,

Venedig, v Pekle a strážní domky na dráze.

Po válce 301eté bylo v mst i na pedmstích starousedlých

dom 128, z nich 43 šenkovních, nov osedlých 32, z nichž bylo

14 lhotních, staropustých 85, nov pustých 8, celkem 253: r. 1794

ítalo se 334 a r. 1900 542 dom; z toho v mst samém 470,

v Novém Dvoe 34, v Závodí 9, v Podhe a v Tetin 16, ve

Venedigu s Hlásencem 4, a osamlých 9.

Polí obdlaných po válce 301eté bylo napoítáno v 1. tíd
1009 m. a 2% achtele, v II. t. 504 m. 5 73

achtele. Po rektifikaci

roku 1756 naítáno bylo v I. a II. t. 2610 m. 4 achtele: z toho

patilo obci: pi mstském dvoe polí obdlaných 103 m., 30 ni.

polí, která se v 8 letech jednou obdlávala a pastvisk 660 m.,

na nichž mlo panství právo spolupastvy pro 900 ovcí.

Katastrální rozloha i s obcí židovskou obnáší 1727 ha;

z toho jest poplatných 1580 ha. Vrchnosti patí 311 ha. Polí

jest 1311 ha, luk 94 ha, zahrad 65 ha, pastvisk 97 ha, lesa

(vlastn vrbí) 13 ha.

Obecní majetek obnáší celkem 205 ha: z toho jest 115 ha

95 a polí, luk a pastvisk. Krom toho má obec právo na 140)

podíl ze 2483 podíl v lese zvaném Lipenský; z budov patí

obci radnice, 2 domy v mst, 2 na pedmstí, 4 budovy školní,

nemocnice s pístavbami, chorobinec, nemocnice sv. Alžbty,

.2 porážky a 2 skladišt (plynárna).
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Singulární majetek tvoí les „ Lipenský “ na 939 ha 92 a

v katastrální obci Louce, který patí 71 domm mšanským
a 213 pedmšanským

;
pivovar se 4 domy náleží 72 domm

pravováreným.

Trat polní: Beviska, za Cihelnou, u Nového Dvora,

za Novým Dvorem, Haškovec, Hlásenec, u Hlinského kíže,

Hodoní, Horeko, u Hraneníka, u Hranické kaple, Jezera, za

Kaplí (oseckou), pod Klvakou, Kopaniny, pod Kížem, u Lou-
ského chodníka, Melanka, Mesla, Podhra, u Splavu, u Spra-

vedlnosti, u Stavu, Sudol, Skrabalka, nad Srakem, Trávník,

u Týna, u Venedigu, Záhonky, u Zahrádek, Závodí, Závrbek,

u Zbelíka, Zlechov, Žabinek (na Žabkách).

Již r. 1605 pipomíná se tra Trhovice, která má jméno

odtud, že toho roku na trávníku u mosta, kde býval Slepovský

mlýn, výroní trhy se konaly, protože v mst pro mor odbývány

býti nemohly.

R.oku 1756 pipomíná se tra Ujatiny ve výme 285 m...

7 achtel ležící ped Bevou, takto pojmenovaná, protože jí

díve užívali Lipenští, ale Jiík Bruntálský z Vrana jim ji ujal;

následkem žaloby uznáno bylo právo obce a byla mstu vrácena.

Krom toho slouly tu trat díve : Chmelinec, na Hanej,

u Helmového kamene; roku 1790 byly jmenovány pi Novém
Dvoe: Brandýsky, nad Behama, mezi Jezery, Okrulka, Podo-

lecká, za Sýpkou, Hrubá a Malá Vaverka.

Msto mlo po 301eté válce 1400 obyvatel; r. 1772 i se

židovskou obcí bylo 2069 obyv.
;

r. 1794 bylo 2420 kesanských
a 975 židovských obyvatel. Roku 1900 poítáno bylo v obci

kesanské i s kolonií a samotami 5881 obyvatel, z nichž bylo

národnosti eské 4729 a nmecké 1152; katolík 5615, žid 240

a evangelík 26.

Jména rod, kteí se již r. 1700 pipomínají a dosud tu se

nacházejí, jsou: uberka, Foltýn, Hoín, Knop, Kokeš, Kostka,

Liveka, Loutnar, Petráš, Šubrt, Tyraj, Veverka a Žák. Fic, Jelec,

Orlík a Skurský jsou rody pes 100 let tu žijící.

Obyvatelé zamstnávají se polním hospodástvím, pr-
myslem a obchodem, jakož i emesly.

U Lipníka nalezena byla r. 1866 zlatá mince s jakousi hla-

vou na stran jedné a na druhé postava s kopím na ramen,
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u nohou má po bocích po 3 bodech. V zemském museu mo-
ravském chová se též odtud bronzová jehlice 57 #5 mm dlouhá.

Pomry poddanské. Dle registr panství Helštýnského

z r. 1609 bralo msto pi sv. Jií z grunt rzných isté inže

10 r. 26 gr.

Msto však platilo o sv. Jií : za odmr 60 r., z mlýna obec-

ního 31 r., z roli Lechovské 15 gr., estných penz 14 r. 2 d.,

horních penz 30 r., solních penz 5 r. 18 gr., z 10 seker ze

mlýna svého 15 gr., za nekrmení vep ze mlýna svého 5 r.

10 gr., z luk na Hané 1 r. 18 gr., z eky obecní Ir. 11 gr.,

z kopaniny Jiikovské 9 gr., pibylého platu z páleného v r. 1598

40 r., z pibylého platu za šenk vinný 10 r., ze mlýna Slepého

za nekrmení vep 10 r., což inilo 210 r. 6 gr. 2 d. Platu rych-

táského 18 r., od 168 osob platu poddymního 5 r. 18 gr., od

rolník okolo msta 47 r. 13 gr. 272
d. Platu z rolí na Horeku:

od nkterých osob z msta i pedmstí 6 r. 6 gr. 4 d.; též od

nich za 5 funt pepe a za 2 zajíce ron 2 r. 6 gr., zvlášt od

Mikuláše Kováova ze velína 4 gr., což inilo 8 r. 16 gr. 4 d.

Platu z rolí Lechovských 1 r. 13 gr. Od žid lipenských platu 25 r.

a r. 1603 pibylého platu 50 r. Od soukeník z pekupování

suken pespolních 5 r., od ševc z vydlávání koží 2 r., od pro-

vazníka z pekupování kolomaze 20 gr. Platu svatojakubského

z brusnic kováských : ze 4 brusnic pi mlýn Slepého platí starší

msta 8 r. 8 gr., z 2 brusnic pod rybníkem oseckým 4 r., ze

4 brusnic nov vystavených pod stavem oseckým 8 r. 8 gr.

Roku 1601 z tch 4 nov vystavených brusnic platu piby-

lého 2 r., z 1 brusnice pi mlýn týnském 2 r. Od žid platu

z handle 20 r.

Platy svatováclavské byly podobné a inily 252 r. 2 gr,

2 ]

/2
d. V tomto obnose obsažen byl plat kuželní 18 r. od 72 osob,

a od ševc, že nedodávali bot k lovní ryb 6 r.

Platy svatomartinské byly: z kopanin a luk 104 r. 1 d.

;

dále se platilo tím asem z mlýna Slepého a za rybolov ze

struhy od stavu Oseckého až do potoka Trnávky a od stavu

Týnského až po mlýn Molový. O vánocích platili židé, že ne-

pjují koní, 150 r., pak rybái, a o Hromicích ezníci z masných

krám. Všech plat stálých mla vrchnost ron 1344 r. 29 kr. 3 d.

Nestálé platy platili: každý peka l l

/2 gr. o sv. Jií a totéž

o sv. Václav, každý švec též dvakrát po 3 l

/2 gr. a 1 d., souke-



bící domácí z každého postavu ve valše 2 gr., pespolní 2 gr. 4 d.

Tyto platy vynášely ron 70. r.

Kovái byli povinni dodávati 1000 hebík za l l

/2 gr., jinak se

za n platilo 20 gr., a laových hebík kopu za 2 gr., jinak byla

kopa za 3 gr. Kdyby nkdo ve svád jiného okrvavil, dá do msta
1 h., z toho se do roka dostávalo pánovi 20 h. ili 18 zl. 20 gr.

Dle urbáe z r. 1700 bylo sice obyvatelstvo mstské robot

prázdné, ale bylo pece povinno vysílati schopné a Zachovalé

osoby do dvora Podstatského na dohled k setí obilí, vypoítá-

vání kop, svážení do stodol, stíhání ovcí, kastrování jehat, pod-

ezávání vel v Hlinsku a v Týn, a s poselstvím choditi do dvor
nejdále na míli.

Cechy odvádly r. 1700 tyto roní platy: ezníci, kteí byli

povinni z panských dvor ovce za slušnou cenu bráti, ze 16 jatek

37 r. 55 kr.; provazníci za obchod kolomazí 1 r. 32 kr.; soukeníci

za obchod suknem 11 r. 40 kr.
;
obuvníci 14 r. 1 kr., že nedodá-

vali bot rybáských 7 r. a že mohli kže vydlávati 4 r. 40 kr.

:

pekai 2 rýn. 55 kr. ezníci a mšané, kteí mli hostince, byli

povinni dle naznání vrchnosti z panských rybník ryby kupovati.

Cech kováský dával vrchnosti potebné železné hebíky. Kováské

práce pi hospodáství a stavbách vrchnostenských dostával tak

zaplaceny jako jiní poddaní platili.

Hostinský v knížecím pivovae na pedmstí (šenkhus) platil

nájmu 1 1 rýn. 40 kr., a hostinský na vinném dom 24 r. Osoby

,

které mly rzné obchody aneb na výroních trzích chléb veejn
prodávaly, byly povinny z panských dvor bráti husy za cenu jak

se na trzích prodávaly. Valcha pro soukeníky a dubník pro jir~

chae byly u mlýna Trávnického: domácí soukeníci platili z kusá

2 gr. b., cizí 6 kr.; jirchái ze 100 kus kožek 45 kr.

Msto mlo i tu výhodu oproti ostatním poddaným, že mohlo

ve svých mlýnech mlíti.

Cechy. Jako nejstarší pipomíná se cech zámenický, o nmž
víme, že jeho leny v Olomouci do cechu pijímati nechtli

;
proto

r. 1513 Jan z Pernštejna za n se pimlouval, aby je do cechu

pijímali. Tehdejší zpsob válený vyžadoval toho, aby v mstech
opevnných byli brusii zbraní. Brusírny byly pi vod. Takových

brusíren bylo v Lipníku v 16. stol. 5; jedna z nich až do r. 1561

patila farái; roku 1650 bylo jich 11. V mst byla 2 skladišt

zbraní, obecní a Tetinovo. Roku 1521 pipomíná se ád cechu
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obuvnického, který ml pee s nápisem latinským, se znakem
Pernštýnským a pod ním škorni a stevíc, a r. 1533 ád cechu

krejíského. Z r. 1536 jest ád cechu tkalcovského, 1

)
o nmž dle

porovnání z roku 1553 víme, že tkalci od Landškrouna, kteí do

Lipníka picházeli a vyznání bratrského byli, se k nmu pipovídati

nechtli, aby povinné cechovní dávky a svainu, jak obyejem
bylo, dávati nemuseli. Pee toho cechu jest novjší z r. 1746

a má ve znaku nožice na vlnu a dv šttky s eským nápisem.

Roku 1555 potvrzen byl ád cechu pekaského s eskou peetí

z r. 1556. Všechny ády cechovní až do konce 16. století vydané

a vrchnostmi astji potvrzené zrušil kardinál František Ditrich-

štejn a dal cechm nové ády s ustanovením, že do cech mohou
býti pijímáni jen katolíci, a že cechy s prapory a voskovicemi

církevních slavností zúastovati se mají. Cechy mly v kostele

své postavniky s píslušnými odznaky a též své lavice. R. 1629

dostalo se cechu hrnískému ádu, za njž zaplatili 20 šir. tol. =
8 r. Tomuto a všem ostatním cechm dal týž kardinál právo mílové.

Cechy, jak díve zmínno, asem zašly a místo nich po-

vstala emeslnicko-živnostenská spoleenstva; v Lipníku jest šest

eských : 1. peka, cukrá a perniká, 2. svobodných a kon-

cesovaných živností, 3. obuvník, 4. devem a kovem pracu-

jících, 5. ezník a uzená, 6. smíšené spoleenstvo emeslných

živností a 3 nmecká.
Koncem r. 1911 bylo v mst i se židovskou obcí: peka

13, ezník a uzená 14, hostinc a prodejen lihovin 40, kupc,

kramá a krupa 50, obchodník ovocem, zeleninou a jinými

potravinami 98, obuvník 44, krejím a švadlen 33, emená
a sedlá 7, kolái 3, kovái 3, jiných emeslník, živnostník

a prmyslník 165, obchod stižným zbožím 54 a jiných ob-

chodník 129.

Duchovní správa. První zmínka o farái v Lipníku-),

jak se zdá, dje se roku 1238: byl ním dvorní kaplan markra-

J

) Dto Pardubice, na den sv. Matje 1530. R. 1628 dne 1. listopadu do-

stalo se tomu cechu nového ádu od kardinála Františka z Ditrichštejna, který

20. ervence 1656 znova potvrzen byl od knížete Ferdinanda z Ditrichštejna.

2
) Z okolnosti, že Lipník již na poátku 14. století mstem hraženým byl,

soudíme, že udání to týká se našeho Lipníku, protože jest tžko mysliti si hražené

msto bez duchovní správy. Týká-li se tato správa msta Lipníka, jest záhadno;

zdá se, že se vztahuje ku staré farní osad Lipníku v okresu Hrotovském,
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bte Pemysla, jménem Walter. Od toho roku není zpráv o fae

v Lipníku žádných až do roku 1378, kdy v obdarování msta od

Lacka z Krava zmínka se dje o rolích knžských. Týž Lacek

r. 1400 prodal zdejšímu farái Ambrožovi ve prospch kostela roní

nájem z 1 lánu obnosem l
1

/2 k. gr. za 17 k. gr. než tak, že si na

tom lán vyhradil bernu královskou, pocty a právo, dle svévle
«do 3 let jej zpt koupiti za touže cenu, a faráe a jeho nástupce

na jiné pole v mst nebo za mstem pevésti. Jestliže by toho

práva do 3 let nepoužil, zavázal se o to peovati, aby ten plat

nerušen ke kostelu šel.

R. 1406. dne 8. prosince uinil Boek z Labut, Lackv pa-

noše, pi kapli Panny Marie, kterou svým nákladem pi kostele

na hbitov postavil, se svolením faráe Vavince z Donky, mešní

nadaci pro kaplana Mikuláše z Hulína a jeho nástupce, odkázav

k tomu úeli svj dvr nápravný o 1 lánu v Tuín s polem,

loukami a lesy k nmu slušícími, dále 4 lány pole, 2 poplatné

osedlé, a z jednoho pololánu, jenž v nájmu byl, 8 gr., takže

celkem ml kaplan roních píjm 8 k. a 55 gr. mor. Aby fará

Jím, že jest mu kaplana vydržovati, škody neutrpl, odkázal mu
Boek v Podolí 5 5 3

/4 1. polí s výnosem 2 k. a 56 gr. mor.

s podmínkou, že zboží podolského doživotn užívati bude. Po-

vinností kaplana bylo krom plnní nadaních povinností 4 pi-

sluhujícím žákm pi kostele ustanoveným rochety opatovati,

kterým fará zase krom svých nadaních povinností 1 k. gr.

ron na výživu platiti povinen byl.

R.oku 1419 pipomíná se fará Mikuláš, jemuž jako svému

kaplanovi spolen s faráem oseckým Jarošem Markéta z Pogorelé,

vdova po Lackovi z Krava, svj majetek odkázala. R. 1447 pohnal

lipenský kaplan Beneš Franka z Hartmanova jakožto ruitele za

Václava z Doloplaz, že mu nedal do desk vložiti roní plat 2 k. gr.

ze vsi Mrskles ve prospch kaple P. Marie.

Boue náboženské té doby nezstaly bez vlivu na obyva-

telstvo zdejší. Lacek z Krava, jakožto nejelnjší osoba v Ce-

chách a na Morav, stál v ele hnutí husitského; jeho kaplan

Zigmund byl horlivým stoupencem Husovým. 1

)
Stavové moravští,

zapisujíce se pánm eským k zachování ty artikul pražských,

slibují i „ty kusy drželi a své všechny poddané svtské i du-

’) Dle jiných prý se jmenoval Šimon. G. M. M. 9 str. 59. Schft. II. str. 214.
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chovní, což najdále moci budeme a umti, k témuž vésti a pi-
pravit! : a všechny takové, kteí by se jim protivili, neústupné

na svých panstvích netrpti." 1

)
Tímto zápisem ídil se Petr ze

Strážnice, pán na Helštýn, povolávaje na své statky knze strany

pod obojí, a knze, kteí se zdráhali podávati pod obojí, nutil

onm ustoupiti. Tak se tu šíil a ujímal utrakvismus, jemuž

zvlášt Vok ze Sovince a Albrecht Kostka z Postupic páli. Když

Vok ze Sovince zboží Helštýnské koupil, pisvojil si i Podolí.

Proti tomu vystoupila Anna Hivnáová z Labut, vdova po

Bokovi z Labut, a páni r. 1448 nalezli, že louky, lesy a ryb-

níky v Podolí patí farái v Lipníku. 2
)
Dle pán ídilo se nábo-

ženství poddaných. Vilém z Pernštýna byl sice katolík, ale pijal

na statky své i eské bratí, kteí se v Lipníku usadili a tu ná-

boženskou obec tvoili. Je ve víe posilnit pijel první biskup

jednoty Matj Kunevaldský, který v Lipníku roku 1500 zemel
a v Perov pochován byl.

Msto mlo ješt na poátku 16. století faráe ímského,

emuž nasvduje, že bratr Tma Pelouský, který poslední léta

života svého prožil v Perov, ml s faráem lipenským asté

hádky o pijímání pod obojí. Jelikož ale msto pes to siln

k utrakvismu se klonilo, obávajíc se, že by mu Vilém z Pern-

štýna maje právo podaní mohl opt faráe ímského dáti, žá-

dalo jej, aby mu potvrdil výsadu, aby budoucn knz ze strany

ímské do Lipníka dosazován nebyl. Vilém takovou výsadu

roku 1510 dal, než vyhradil si pi tom, že kdyby on, anebo jeho

nástupci v držení zboží Helštýnského, chtli míti knze ímského

a jemu kostel nebo klášter v mst nebo na pedmstí vystavt!

chtli, v tom jim bránno býti nemá. 3
)

Týž Vilém daroval roku 1518 desátky, které jemu až dosud

poddaní z údolí Bevy odvádli, farám v tch místech ustano-

veným a v hamfešt z téhož roku ustanovil, aby z pozstalostí

osob, které bez poruenství a bez blízkých píbuzných zemely,

mstská rada lipenská nco na kostely, špitály a záduší vynaložila.

Vilém z Pernštýna a byl z poátku horlivým katolíkem,

pozdji kolísal mezi všemi temi náboženskými stranami, jak

v národ eském byly. Syn jeho Jan byl v náboženském pe-

b A. G. VI. 399.

2
) Phony III. str. 642.

3
) List na to dto Prostjov, den sv. mistra Jana Husi 1510.
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svdení též nestálý. Naped byl na stran bratí, potom ale

popuzován od svého vychovatele Jana ešky postavil se proti

nim a snažil se luterství povznésti ku státní platnosti. Doufaje

se státi hlavou utrakvist, opustil r. 1539 Habrovanity, pívržence

luterství, a roku 1543 vzdal se opt nárok býti obhájcem víry,

tak že se o nm íkalo, že jest bezcharakterním brzo luteránem,

brzo Habrovanitou, vždy ale v dluzích.

Msto po píklad pán, kteí závti fará rušili a s jmním
církevním libovoln nakládali, pivlastnilo si zboží knžské jak

v mst tak i v Tuín a Podolí. R. 1527 v pondlí po sv. Mi-

chalu stalo se srovnání mezi faráem a mstem, dle nhož fará

desátku více nedostával, nýbrž plat za desátek dle ceny obilí,

což inilo tehdy 6 kop 13 gr. 1 h. ítalo se totiž tak, že z ceny

obilí do 10 gr. dostával z každého groše 1 h, z .ceny obilí pes
10 gr. dostával z každého groše 2 h. Krom toho dostával ješt

desatiny, plat totiž 2 h od každého hospodáe, jichž bylo 332.

R. 1538 koupil Vítek Bedná roli, kteráž slov knžská a špi-

tálská. Msto prodalo Tuín a r. 1540 pronajalo v Podolí 4 past-

viska za roní plat 1 k. a 18 gr. ddin s podmínkou, že na

nich má býti 10 dub zachováno. 1

)
ást polí v Podolí prodalo

msto za 200 r. Msto samo útovalo píjmy a vydání jak pro

kostel, tak pro kapli P. Marie a pro školu.

V tch dobách byly v národ eském ti náboženské strany

:

staroutrakvisté, kteí podléhali vlivu Luterovu a Melanchtonovu,

ale nechtli zrušiti jednoty s církví ímskou; novoutrakvisté pod-

lehli úpln vlivu Luterovu a odlouili se od jednoty s církví

ímskou; bratí podlehli vlivu Kalvínovu, zvlášt po smrti Lute-

rov. Tyto strany asem stály píke proti sob, jindy zase pod-

léhala jedna vlivu druhé. A práv v našem kraji uinn poátek,

že staroutrakvismus splynul s luteránstvím, proti emuž se pražská

konsisto r. 1558 marn bránila, byla! její moc na Morav ne-

patrná. Jaké to mlo následky, vyliuje Jan Blahoslav, když píše:

„Knží moravští pod obojí, kteí tu okolo Prostjova, Hranic

a Brodu Uherského a v tom okolí jsou, jsou lidé zpletení, jedni

') V Lipníku, den sv. Urbana 1540. R. 1588 v pátek po sv. Pete á Pavlu

byli všichni osedlí z Podolí v mst vznni, že onch 10 dub skáceli; úad
v Podolí zaplatil mimo to pokuty po 1 r., a ostatní po 15 gr. Za n slíbili

Pavel Solník ze Sušic a Janda z Oseká, kdyby Podolští bez povolení vrchnosti

nco roubali, že zaplatí jí bez milosti 25 k. gr. Kniha stará, list 271.



se drobet s eskými kališníky a kompaktátníky ponkud v nem
srovnávají, jiní nco smyslu Luterova a jiní Gvingliova se chá-

pající a jako nepeení klukové v smyslích se pletouce a v život

nepobožném tém všichni i tm dosti hloupým sedlákm jsouce

známi. “ Všechny tyto tri strany mly své pívržence v Lipníku

a okolí. A tomuto náboženskému Babylonu ani eská konfese

z r. 1575, která všechny ti strany mla sjednotiti, konce ne-

udlala. 1

)
V Lipníku pevládali staroutrakvisté. Tak soudíme z ádu

literát lipenských, potvrzeného r. 1558 Ptou z Ludanic 2
)
a opt

bratry Janem, Jiíkem a Štpánem Bruntálskými z Vrbna r. 1597. 3
)

Jest v nm e o jednotlivých ástech mše sv., které novoutra-

kvisté jsouce vlastn luterány nekonali.

O ádech literátských víme toto : Po válkách husitských

sestupovali se v Cechách a na Morav ve vtších mstech uení
a pednjší mužové v jednoty za tím úelem, aby v lidu opt
nábožnost a káze kísili a poádek, v eených práv asech
válených valn pokleslý, na novo povznášeli, jakož i aby lid

k dobroinným skutkm nakloovali a svornost a láska k bliž-

nímu v nm rozmnožovali.

Jednoty tyto jmenovaly se kry, ády ili bratrstva literácká.

Hlavní povinností literát bylo vésti život bohabojný, zvelebovati

vážným zpvem církevní slavnosti a obady, chudé a nemocné

podporovati a za zemelé dáti mše sloužiti. 4
)

Tyto povinnosti ukládají se Lipenským literátm v list

prvém z r. 1558, totiž aby se o Narození a Vzkíšení Syna Bo-

žího a Seslání Ducha sv. pi jitní, pi matue a pi nešpoe
všichni v kostele, každý na svém míst, shromažovali pod pro-

padením pokuty jednoho gr. bílého; a v nedli kdož by zmeškal

na matue Introit (zaátek mše), aby dal jeden peníz bílý; Kyrie

eleison 2 p. bílé, prosbu 3 p., patrem (ote náš) 4 p. a sanctus

5 p; léby nkoho pilná poteba zašla, tu neplatil pokuty. Též

propadl pokut, kdo bez ohlášení se staršímu by z kostela odešel

ped ukonením služeb Božích. Starší byli dva nebo ti, kteí

mli na to vše dohled. Tito ustanovovali schopné zpváky a co

') Obšírn pojednává o tom Dr. Ferd. Hrejsa ve svém díle „eská

konfesse".
2
) List na to dto. Helštýn v nedli ped sv. Vítem 1558.

3
) List na to dto. Bruntál, v pondlí po Tech Králích 1597.

4
) V. Nebovidský v as. Mat. Mor. VI. 119—140.
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se má zpívati. Starším byli podízeni dva mladší na obesílání

literát bud do schzí aneb na pohby; kdo nepišel, zaplatil

pokuty 1 gr. bílý. Starší rozhodovali v rozepích a neposlušné

trestali vylouením nebo udali k potrestání. A kdyby nkdo chtje

svou zlost provésti pod záminkou lepšího náboženství pestoupil

k sekt jiné, ml býti dán vrchnosti k potrestáni.

List druhý z r. 1597 potvrzuje ád z r. 1598 a nad to do-

dává, že každý len tyikrát do roka o suchých dnech jest po-

vinen starším po pl groši dávati: že leni, jich manželky anebo

dítky bu pi kostele nebo v kostele mohou býti pochováváni.

Jaké moci a vážnosti se tšili literáti, poznáváme z konce toho

listu, jenž zní: „Jestližeby promna správce církevního bud pro

odnítí skrze smrt bu dobrovolným jeho odstoupením se nachá-

zela, tehdy budoucí správci církevní objednáváni, pijímáni ani

propouštni bez vdomí a povolání literátv aby nebyli. Nad to.

Ponvadž se to seznává, že tíž literáti žádné pomoci odnikud

nemají a nemalé pi službách církevních nedostatky trpí, pro

vzdlání lepší jak jejich ádu tak i napravení takového nedo-

statku i tuto milost jim nyní i na budoucí, vné asy iníme,

aby jednu nádobu vína, držící v sob cokoliv vder, mohli bez

pekážky všelijaké po vyjití frejunku pi asu sv. Pavla na víru

obrácení vyšenkovati/

ády literátv byly zrušeny za císae Josefa It.

eští bratí se s poátku velké pízni ani od pán ani od

msta netšili. Fará lipenský Jan napsal r. 1513 list na jejich

potupu. Teprve za pán z Ludanic dostalo se bratím, kteí

asem v mst zboží nabyli, nkterých výhod. Tak Václav, který

sice r. 1546 z jednoty bratrské vystoupil, jí ale naklonn zstal

a zase do ní se vrátil, r. 1569 ustanovil, že na pímluvu pán
a dobrých lidí mohou míti pohby na ten zpsob, že fará pi
kostele mstském, bude-li o to žádáno, nemá jim odepíti zvo-

nní a doprovození od rektora a žák, zaež rektor má dostati

5 gr. b. 1

)
Kateina z Ludanic, která manžela svého Petra Voka

z Rožemberka pivedla k odpadnutí od katolicismu k jednot,

pohnula jej, že jim r. 1585 potvrdil konfesi z r. 1535, volné

držení zboru, dvou rolí pod cestou Oseckou a za ulicí Zborskou

') List na to dto Kvasíce den sv. Vavince 1569. T. r. poruila Kateina

Tichovská ke zboru grunt, který bratí r. 1586 prodali.

6 *
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a louky za Bevou, což od starodávna ke zboru slušelo; dále

vysadil obydlí kazatele, chudobinec a hbitov za místa zádušní

a povolil jím i školu pro malé i dosplé bez jakékoli pekážky

všech i rektora školy kostelní. Kazatelé a eládka jejich smli

provozovati emesla, aby se uvarovali lenosti, anižby byli povinni

vstupovati do cech. Též zboží emeslné smli voln na trzích

prodávati a statky své komukoli poroueti. Nad to jim daroval

ješt jednu roli pod cestou Oseckou, osvobodil je od všech robot

a poplatk, hlásek, na vojnu vypravování a všech jiných povin-

ností. Msto slíbilo, že jich nebude zkracovati. 1

)
Když r. 1587

dne 3. záí biskup olomucký Stanislav Pavlovský na cest z Polska

v Lipníku se zastavil a slyšel, že Petr Vok s bratími hoduje a že

jeho manželka s jinými paními pokrmy pipravovala, stžoval si-

ná to nejvyššímu kancléi. R. 1590 postavil Vok nový zbo. 2
)

Že fara bratrská výnosná byla, o tom svdí, že Mikuláš Drabík.

který kolem r. 1620 byl faráem v Drahotuších, potom ale vy-

puzen z fary, ve svých proroctvích „Svtlo z temností “ si peje

po návratu do vlasti stati se faráem v Lipníku.

Pi prodeji zboží Helštýnského roku 1593 chtl Vok zbo
a bratrská místa zádušní vyjmouti z prodeje, protože Hynek st.

Bruntálský byl luteránem
;
když ale Hynek slíbil, že bratím ubli-

žovati nebude, prodal mu vše. Než Hynek slovu danému nedo-

stál: již následujícího roku vypudil odtud faráe a biskupa Pavla

Jesena.

Když Hynek nastoupil, rada mstská, chtjíc se novému
pánu zavditi, žádala jej, aby jim obdarování na faru a kostel

z r. 1510 šíeji vysvtlil. Hynek r. 1594 rad je vysvtlil tak, že

jen knze luteránského na faru dosaditi mohou. 3
)
Tmto knžím

daroval odmr a uložil mstu bdíti nad ádným svcením nedl
a svátk pod propadnutím pokuty pro každý pípad 5 k. gr. do-

]

) List na to dto Lipník ve tvrtek po rozeslání sv. apoštol 1585.

'

2
) Eliáš Rožnovský znamenává následující: „Léta P. 1590 dn 26. bezna

v pondlí po nedli kejchavej v Lipníku za mýtem poal se boiti zbo starý

a hned ve stedu poaly se grunty kopati pro nový dn 4. dubna, totižto

v stedu ped nedlí smrtnou .... Zedníci zakládali grunt v tom úhlu, kudy

se vchází velkými dvemi do zboru na pravou ruku ;
v sobotu ped touž ne-

dlí smrtnou poali duby zakládati na grunfešty, nebo zdi všechny na duby

sou zakládané. “ A. S. V, str, 30.

3
) List na to dto Bruntál na ti Krále 1594.



85

panských dchod. R. 1597 koupilo msto roli k fae pro snad-

njší chování kaplana, z níž bral roního platu 5 gr. Luterán-

skému farái platilo msto ron 100 r. a 3 r. na knihy. Krom
toho bral desátek z rolí mstských a z Oseckého dvora 1

), pokud

jej msto drželo, desatiny a pocty k výroním slavnostem od

rady mstské. Pocty dostávaly luteránský i bratrský fará a ob-

nášely o každých svátcích za maso a koení pes 4 r. Též do-

stávali oba od msta díví. Jaké pízni se luteránští kazatelé ze

strany msta tšili poznati z toho, že kaplanm nejen lipenským

nýbrž i oseckým, když se na ordinaci do Wittemberka ubírali,

msto cestovné dávalo a pi „vykonání nové mše“ a jiných pí-

ležitostech maso darovalo na poctní host. 2
)

Zabezpeením luterství poalo ponmování msta tou m-
rou, že již r. 1610 Jiík Bruntálský pro sebe, svj dvr a vyzna-

vae konfese augsburské jazyka nmeckého na pedmstí postavil

kostel ke cti nejsv. Trojice a pi nm nmeckou školu a nad to

téhož roku poruil Slavkovským „ponvadž na vtším díle Nmci

]

) R. 1608 z Oseckého dvora místo desátku dostal 2 m. rži a 2 m. ovsa.

ž
) Dr. Hrejsa str. 361. „Vitemberšti ordinovali lehkovážn i nkteré ne-

hodné a i takové, kteí nemli nejnutnjšího pedbžného vzdlání a pak

evangelické církvi v Cechách a na Morav byli jen na škodu a k hanb. 6,

O pízni msta k luteránským kazatelm svdí následující zápisy knih mst-
ských :

R. 1597 koupilo msto roli k fae pro snadnjší chování kaplana; z té

roli platu knžského 5 gr. ron se dá váti má.

R. 1600 mladému kaplanovi, když se na ordinaci do Wittemberka ode-

brati ml, dáno ^ k. 1 gr. a 2 d.

R. 1607. Pi vykonání nové mše knze Adama 2 r. 26 gr.

R. 1607. Když kest sv. byl synáku knze Matjova vykonáván, správcm
církevním tu pítomným a jiným zvlášt ze stavu rytíského pánm na poctní

jich vynaloženo 1 r. 4 gr. 2 d.

R. 1612. V pátek po sv. Martin, když primicie knze Jiíka a kaplana

v ddin Oseku vykonávána byla, za jedno tele poctou darované 2 r.

R. 1617 byli knži luteránští v pátek po sv. Františku za píinami
obzvláštními v Lipníku shromáždni; podobné shromáždní, konalo se téhož

r. ve stedu ped sv. Alžbtou za píinou porovnání mezi Matjem Plorantiem

a Zikmuncem Guminským, a jiné r. 1618. Msto shromáždné vždy pohostilo.

R. 1618. V pondlí po sv. Marku Abrahamovi kaplanovi zdejšímu, když

šel do Wittemberku pro úad knžství sv., darováno 4 r. V pátek po památce

Sttí sv. Jana knzi Ondejovi, kaplanovi oseckému, pi nové mši držení masa

darováno za 1 r. 15 gr.

R. 1620 darováno dcei f knze Jiíka Sartoriusa tele.
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jsoir‘, aby do toho kostela každou nedli ke službám Božím se

scházeli. 1

)

O duchovních správcích ze strany podobojí a pozdji lute-

ránské jest málo známo; od r. 1539—1547 uvádí se fará Matouš;

po nm pipomíná Jan Blahoslav Sýkoru; 2
)

r. 1561 Václav Tova-*

ovský, roku 1588 Valentin Tragunský, r. 1591 Jií Facilides, od

r. 1593—1597 Matouš Mezíský, r. 1600 Daniel Rurichides, který

byl víceinspektorem kraje olomuckého, od r. 1608— 1620 Matj
Plorantius, 3

)
na to krátký as Ezdráš, a od 24. kvtna téhož roku

Daniel Philomates.

Více zpráv dochovalo se nám o jednot bratrské, která zde

astji konala synody; pi nkterých bylo též zizování na knze
a volby starších. První byla r. 1540. Na synod r. 1558 žádána

byla zmna konfese z roku 1535, aby usnadnna byla cesta ku

sjednocení s disidenty v Malé Polsce, ehož ale po 3denním jed-

nání docíleno nebylo: r. 1564 jednáno bylo o pijetí Augusty do

jednoty; dále byly synody r. 1587 a 1589. Když v pekladu bible

a poznámkách se uplatoval vliv kalvinismu, snažili se senioi

a starší bratí tomu zabrániti a proto na synod r. 1591 vystoupili

proti Jiíkovi Strejcovi vytýkajíce mu stran njakých projev ne-

kázn a nepoádku a že v uení, v ádech jednoty nesrovnává

se s jinými pi ktní, pi svátcích, pašií tení; též jednáno o tom,

mohouli se knži po druhé ženili. Rok na to na synod vytknuto

Janu Laneciovi, že pjoval nkterým knih z latiny do eštiny

peložených spis to smru kalvínského a že kalvinist se zastává.

Tuze mu domluveno, nevra jemu ukázána. Zárove jednáno

o tom, zdali len jednoty, který se vraždy dopustí, má býti knzem
jednoty doprovázen na popravišt a usneseno, že „nesluší se v to

') List na to dto Lipník, den sv. Hedviky 1610.

) Dr. Hrejsa str. 33 píše, že Jan BlahQslav ve Zpráv upímné z r. 1566

o kazatelích utrakvistických takto píše: „A tak i podnes nkteí hospodáíkové,

emeslníci, odlužíce se a zapletouce v živnosti, i bží, kam rozumí, pro knž-
ství, jako Sýkora, soukeník perovský, vypadlec od Bratí, kterýž bžev do

Krakova, pinesl knžství. Hned potom brzy pocviiv se v ožralství v Perov,
pijat od Lipenských za faráe, ale nedlouho mu P. B. trpl jeho bezbožnosti,

brzy ho z toho svta vzal.“ Dr. Hrejsa dokládá „že Blahoslav tu asi pece
jen stranicky píše generalisuje pípady pohoršliv. “ Utrakvisté o nápravu

v tom ohledu se starali.

3
) Jireek v Rukovti II. str. 125 jej jmenuje Krištof Plorantius

;
mstské

knihy mluví jen o Matji Plorantiu.
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dávati, abychom tšili toho, koho Bh netší." Poslední synody

byly r. 1594 a r. 1608.

Z duchovních správc bratrských jsou známi: r. 1540 Martin

Michaletius; r. 1553 zemel Daniel Starý; po nm pipomínají

se r. 1553 Matj ervenka, r. 1559 Jií Hošek, r. 1562 Matouš

Blešanský, r. 1565 Adam Sturm „písní skladatel dosti dobrý",

r. 1572 Lukáš Devínek, r. 1588 Jií Israel, spisovatel djin

bratrských v Polsce
;
za nho vyškytá se ecké jméno pro L. Phi-

lyropolis; r. 1589 Pavel Jese, který stavení v Lipníku zname-

nit vzdlal, r. 1600 Pavel Javornický, r. 1608 Jan Zahora, který

r. 1622 zemel a po nm poslední Václav Roh.

Když kardinál František z Ditrichstejna stal se držitelem

panství Helštýnského, zapovdl dekretem daným v Brn dne

21. ervence 1622 všem nekatolickým farám na svých statcích

od té chvíle, jak jim tento dekret ku petení podán bud,

duchovní správu vykonávati. Dovolil jim ale až do sv. Václava

v mst se zdržovati, aby zatím jinde se opatiti mohli. Též jim

dovolil polovici desátk a užitk z farních polí si vžiti; druhou

polovici mli pi fae nechati a z ní zimní setí opatiti. 1

)

Dne 2. srpna r. 1622 pišli jesuité Jan Drachovský s jedním

spolubratrem do Lipníka
;
než fara byla tak zpustla, že v ní ani bý-

vat! nemohli
:
proto nasthovali se do zámku v Hranicích a odtud

denn až do 21. srpna do Lipníka docházeli. Jan Drachovský byl

jmenován dkanem lipenským. Tehda bylo na celém panství jen

5 katolík a ti byli cizinci. Zárove s jesuity poslal kardinál na

své panství Lipensko-hranické hejtmana Woltze (Volce) se set-

ninou vojska, jemuž osady tch panství msín 7500 zl. spláceti

musely tak dlouho, až se obrátí k víe katolické, a ped odcho-

dem vojska tento msíní plat na msíc naped vyplatiti povinny

b}dy. 2
)

Toliko 3 osoby bratrského vyznání se z msta vystho-

valy; ostatní obyvatelé se vrátili ke katolictví, k emuž nemálo

pispla družina Mariánská jesuity založená a obtavost duchov-

ních správc v dom moru r. 1623. Dne 14. kvtna r. 1623 posvtil

svtící biskup Ignác hr. Kolovrat nové oltáe v kostele. K farnosti

lipenské byly pidleny jako filiální kostely Hlinsko (Kladníky,

Lhota, Týn) a Slavkov; krom toho patila k ní ves Louka.

9 Opis dekretu ve farní pamtní knize str. 289.
2
) Schrft. der hist. stát. Sektion 9 str. 222. na základ listiny . 337

v arch. kromížském.
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Jesuité tu psobili do 5. kvtna 1624, naež se stal faráem
Ondej Stefanides, který téhož roku morem zemel. Po nm na-

stoupil r. 1625 Jan Taník, který následujícího roku jmenován

byl též dkanem perovským. Na nho podalo msto stížnost

k úadu biskupskému pro nepoádky ve službách Božích a zvlášt,

že je obtžuje žádostí, aby mu vydalo knihu kostelní-pamtní,

které msto nemlo. 1

)
Za nho ujednány byly dávky a platy

faráe. Dostával desátek z msta a z Louky ze tvera obilí ze

všech polí, kopaniny za Bevou vyjímaje. Kdož polí neobdlávali,

ale pivo vaili, dávali ron po vde pedního piva. Koledy

o vánocích a velkonocích bral po 1 vejci. Msto bylo povinno

o sv. Duše dávati sýr a k výroním svátkm maso a koení.

Tato dávka po obapolném ujednání zmnna byla tak, že fará

na každé svátky dostával pl telete a 3 zl. mor. Dále bylo msto
povinno mu dávati díví, kdyby mu nestailo díví, které od

vrchnosti dostával. Místo desátk z panských polí dostával z každé

várky beku pedního piva, ron po kop štik a kapr a 50 sáh
díví. Za to byl fará povinen kaplana penzi a stravou, rektora

ale toliko stravou vydržovati; plat bral rektor od msta. Farái

bylo Podolí jako nadace Bokova vráceno, ovšem již ne celé;

Tuín zstal pro kaplana na vždy ztracen. Tím, že fará Podolí

jako statku v zemských deskách zapsaného nabyl, stal se vrch-

ností se všemi právy a povinnostmi, což trvalo až do r. 1848.

R. 1629 stal se Taník faráem v Perov. Jeho nástupci

Matj Svitavský (1629—1642), za nhož r. 1640 konány byly

misie od jesuit z Kromíže, a Bartolomj Gzeglei (1642—1652)

zakoušeli hrzy válené. Tento opustil r. 1643 na 3 msíce farnost

lipenskou sviv ji farái oseckému, a r. 1652 odcestoval tajn

do íma a po návratu do Prahy vzdal se fary v Lipníku. Správa

dkanátu po tu dobu svena byla farái v Píboe a správa fary

knzi z ádu benediktinského Jiímu Italimu, až pišel dkan

’) Jan Prachovský, který krom náboženských spis též grammatiku

eskou sepsal, napsal pamtní knihu fary lipenské. Tuto knihu, chtje do ní

ješt nco dopsati, vzal pi odchodu do Znojma s sebou a pozdji ji z Olo-

mouce po lidech, kteí proviant vezli, dkanovi zaslal. Na naléhání Taníkovo

poslali pro tu knihu Lipenští posly za Prachovským do Znojma, a když ho

tam nezastali, do Brna. Zatím ale kniha došla; a proto, že marn posly po-

sílali a platili, si na stžovali. Kam. III. 782. O velké cen této knihy svdí

záznam Prachovského na první desce její: „Tato kniha má zstávati v horní

sakristii mezi k a 1 i c h y
.

“
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Matouš Kristelius (1653— 1671). Tento napsal r. 1668 fasi, z níž

poznáváme, že desátky inily 130 kop všeho obilí, v nichž ob-

saženo bylo i 30 kop, které kníže dával z rolí skoupených od

grunt pustých
;
ze Slavkova bral místo desátku 20—22 r. a mici

mouky režné; z Hlinská, Kladník, Lhoty a Týna dával každý

osedlý místo desátku ron 18 kr. a slepici. Z Podolí dostával

nájmu ze 60 m. polí 10 r. 10 kr. 1 d., za pastvy 3 r. 3 d. a od

9 osedlých o velkonoci po kop vajec, desátý byl osvobozen:

za užívání dvou vysušených rybník 2 r. 20 kr. a po pl mázu

másla. Podolští robotovali farái ve žních senných a obilních

jen pi zimním obilí. Když r. 1669 mli da platiti, pt jich

odbhlo, a fará ostatních pt jen tak udržel, že jim robotu za

5 rýn. odpustil, a kus lesa, jak to již obec lipenská uinila, ke

spolenému užívání ponechal. Kristelius, 1

) který první po Janu

Prachovském pamtní knihu doploval, popsal celé dkanství

lipenské a zaznamenal krom jiného, že r. 1653 v celé farnosti

nikdo nezemel a že r. 1656 hradní zvoník z Olomouce pinesl

mor do Lipníka.

Po Jiím Scholaridu (Žák), který tu psobil od r. 1671— 1682

pišel do Lipníka Martin Málek; ten r. 1685 založil bratrstvo sv.

Barbory, jemuž kníže se zavázal ron 4 vdra vína ke mši a k pi-

jímání dávati. Málek ml mnohé potíže jak s panskými úedníky tak

i s obcí o majetek farní, které za jeho nástupce, Jiího Balšánka

{1686— 1707), rodáka zdejšího, dosáhly vrchole. R. 1688 za pri-

mátora Jana Hladiše a purkrabího Stržínka, píše dkan, poalo
pronásledování faráe, že nechtl purkrabímu prodati zahradu

kostelní, tak že purkrabí jej chtl dáti zatknouti. R. 1691 opt
hejtman lipenský Jindich Mikuš chtl mu odníti deputát ryb,

a odal mu deputát za vítání poutník 2 husy, 2 kapouny

a V2
beky piva. Vrchní Jan Galotti r. 1701 odal farái deputát

díví, který mu však kníže, než jenom polovici, ponechal, až dokáže,

zdali má na právo. Též s obcí Loukou ml fará dlouholetý

spor o desátky z polí „ Lichý “ zvaných. Jelikož vc nemohla ihned

rozhodnuta býti, stala se r. 1698 úmluva v ten smysl, že patron

až do rozhodnutí dá ron farái, ale jen Balšánkovi, v náhradu

6 vder starého vína, které Loutí, budeli pe v jejich neprospch
rozhodnuta, pánu svému zaplatí; zatím ale budou povinni farái

h Dle naízení biskupa olomuckého pro celou diecesi z r. 1666 odst. 2-2.



90

ron 5 vder vína z panských sklep dováželi. Nad to v nahradiv

za týž desátek daroval kníže farái obnos dlužný za 30.000 cihel. 1

)

Balšánek mnoho stavl; postavil pi kostele kapli sv. Barbory r

na hbitov kapli sv. Petra, vn hradeb pi brán hranické kapli

sv. Josefa, pi ní špitál sv. Alžbty, a na námstí sochu P. Marie,

Po Balšánkovi následovali: Jií Fritscher (1708— 1720), Jan

Helcher, rodák zdejší (1720— 1726), Frant. Berger (1726— 1743),

Václav Bóhm (1743—1769). Za nho stalo se r. 1744 nové na-

rovnání o desátek z panských polí tak, že fará dostával z každé

várky v Týn vdro pedního dobrého piva, po kop kapr a

štik prostední velikosti, nebo za každou kopu 81 kr. a paliva

20 sáh, které si ale na vlastní útraty byl povinen dáti nadlati..

Z polí poddanských, která vrchnost skoupila, bral 10V2
k. žita,.

A l

/4 k. rži, 8 k. jemene a 1V2
k. ovsa. 2

)
Po Jak. Frischerovi

(1769— 1777) nastoupil Jan Suchánek, rodák zdejší, který ve fae

zavraždn byl od zámeníka ze Všechovic roku 1784. 3
)
Za Jana

Hauschilda (1785— 1809) pifaeny byly k L. Bohuslávky a vy-

faeny Hlinsko, Slavkov a Týn. Po Josefovi Matanovi (1810

—

1823), který byl ped tím faráem v Bartutovicích, u nhož kníže

v dobách válek napoleonských ml kon uschovány, zaež dostal

Lipník, byl faráem Antonín Foltýn, rodák zdejší (1823— 1833).

Od r. 1825 administroval faru Jan Rada, který r. 1827 dal kolem

hbitova, známého víceronásobnou ozvnou, postaviti ze 599 m
dlouhou. Za Jos. Muka (Mika) (1833— 1856) vykácen byl r. 1836

les v Podolí a promnn v pole, proveden byl výkup desátk

a r. 1853 konány byly misie. Po nm následovali: Ig. Šumbera

(1856—1869), Jan Pátek (1869— 1872), za nhož byla vyfaena

Louka, Ant. Wagner (1872—1885), Fr. Hajduek (1885-— 1904)

a nyní Florián Mrázek.

Jednopatrová budova farní stojí pi kostele; r. 1833 bylo

první poschodí z tvrdého materiálu postaveno. (Obr. 19.)

Matriky lipenské poínají se rokem 1624. Lipenské samoty

Podhra, u Tetin a pední mlýn s valchou patí k fae v Týn

J

) List na to dto Víde 29. bezna 1698.

9 List na to dto Mikulov 12. prosince 1744.

3
) Zámeník Josef Kvasnice bitvou mu podezal krk. Díve než pro-

tento zloin byl dán na Špilberk, byly mu veejn v Kromíži v tvá vpáleny

šibenice a kolo.
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a kolonie Nový Dvr k fae v Hlinsku. Hájovna msta Lipníka

patí k fae v Louce.

Kolej piarist. Aby hned mládež ve víe katolické vy-

chovávána byla, obrátil se kardinál František Ditrichštejn na

sv. Josefa Kalasanského, zakladatele ádu piaristského, aby mu
poslal do Lipníka nkteré leny ádové, kteí by tu založili novi-

ciát. Zizovacím listem ze dne 19. íjna 1634 postaral se kardinál

o potebné zaopatení eholník, jichž i s novici více než 20 býti

nemlo, tím zpsobem, že sebe i své nástupce zavázal jim z pan-

ských dchod ron dávati: po 60 m. rži a žita, 50 vder vína,

týdn beku piva, 10 kop ryb, 300 sáh díví a 1000 zl. na pen-
zích. Dne 31. íjna 1634 pišel do Lipníka knz Jan Constantini

s 8 novici, kteí dle naízení kardinála, dokud byty pro n upra-

veny nebyly, v zámku ubytováni a vším potebným opatováni byli.

Byt jim byl vykázán pi kostele sv. Trojice, kde byla nmecká
luteránská fara a škola, které do 19. listopadu na ryclilo upra-

veny byly. A kardinál své ddice v závti zavázal, aby potebné

piaristm dávali, vidíme, že již za jeho nástupce Maxmiliána

dávky velmi nepoádn dostávali a též se stavbou škol a klá-

štera nepospícháno, protože, jak Maxmilián knížeti Gundenakrovi

Lichtenštejnovi roku 1636 napsal, piaristé nemli ješt dostatek

potebných sil. Kníže Maxmilián r. 1639 naídil, aby jim místo

denního vydávání poteb dán byl jistý a výdatný deputát na pen-
zích a naturaliích, a roku 1640 ustanovil, kdy se jim má vydávali.

Nepobyli tu piaristé dlouho a již je zastihla pohroma válek

švédských, tak že hledali útoišt na Helštýn zanechavše tu

knze Alexandra Waltera a 2 bratry. Také v tch dobách, co

se dávek týe, byli na tom ješt h. Jelikož i budovy válkami

utrply a nedostatenými byly, žádali knížete Ferdinanda o pod-

poru na stavbu a o upravení dávek. Kníže jim 29. záí 1659

slíbil vše dáti, co kardinál naporuil, než bez závazku, což zejm
závti kardinálov odporovalo, a ustanovil, že z roního platu

1000 r. má ron 200 zl. na stavbu kláštera potud poráženo

býti, dokud stavba ukonena nebude. Za ostatních 800 r. má
jim býti dáno v naturaliích : 600 liber másla, za 50 zl. lnného

plátna, za 15 zl. vajec, 6 cent štik, 100 kuat, 60 liber vosku,

2 vdra lnného oleje, 30 škop, 12 telat, za 4 zl. medu, vy-

krmený vep za 4 zl., a ‘ovího sýra za 3 zl. : zbytek má jim

býti hotov vyplacen. Zárove ustanovil, že sedláci z Byškovic,
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Horního Újezda a Vitonic, jichž celkem bylo 100, díví ron
každý 3 sáhy dováželi mají do kláštera.

Na to položen 19. kvtna r. 1660 základ k nové budov.

Stavba trvala 10 rok a provádna byla tak, že stará budova

byla kus po kuse boena a na její místo nová stavna. Na po-

lehení živobytí bylo piaristm dovoleno obchod polskou solí

provozovati. R. 1670 zakoupili si pozemek na rozšíení zahrady.

R. 1672 zboena byla stará škola a v následujících dvou letech

na pozemcích od knížete jim darovaných (2 grunty bratrské a

pusta Kochova) postavena byla nová škola s vžkou a zvonkem,

primus 1

)
zvaným, kterým se ráno a odpoledne ped vyuováním

zvonilo. Brána do nádvoí klášterního byla dílo umlecké. (Obr. 20.)

Akoli kníže pesn uril, co a kdy piaristé dostávati mají,

neustávaly stížnosti na nepoádné placení se strany úedník,

ano, za Jindicha Mikuše r. 1691 i na ujímání v platech. Piaristé

snažili se rozhojnit! své píjmy pstováním zeleniny a ovocná-

stvím. Rozsáhlé zahrad byl na škodu potok louský, který za-

hradou protékal a asto ji zatopoval; než vody bylo zase teba.

R. 1734 provedeno bylo peložení potoka mimo zahradu a pro-

dloužení mstského vodovodu až do budovy klášterní. V zahrad

byla též cihelna, kdež na budovy potebné cihly páleny byly;

když nemly jich teba pro vlastní potebu, pálili je na prodej.

Tím ale nezavdili se knížeti, který ve své cihelné též na prodej

cihly pálil, a proto roku 1739 cihelnu zrušili a promnili ji na

sušírnu ovocní. Konen roku 1774 listem ze dne 1. záí2
)
uinil

kníže Jan Karel konec veškeré nejistot o dávky piaristm tím, že

nejen sebe a své nástupce ke všemu zavázal, co kardinál poruil,

nýbrž i že list ten do desk zemských vložiti dal. R. 1851 všechny

dávky naturální byly vykoupeny za roních 338 zl. 51 kr. stb.

Po zavedení nových zákon školních roku 1869, protože

provinciál nechtl pipustiti, aby lenové ádu podrobili se zkou-

škám uitelským, zrušen byl noviciát; tím pozbyli piaristé dosta-

teného dorostu, tak že r. 1884 kolej byla zavena, a ti poslední

knži-starci, rektor Achác Dornkreil, 3
)
Julius Bajgar a Prokop Dvor-

9 primus pulsus == první zvonní, že as jiti do školy.

2
) Dán na Mikulov.
3
) Byl rodákem píborským; ale v jeho rod zachovala se tradice, že

jest potomkem schudlého vladyckého rodu jihlavského Dornkreil z Eberharce^

držitel statku ' Jinošovského v 16. stol.
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Obr. 20. Brána do nádvoí klášterního kostela.



.ský a bratr zahradník se slzami v oích odsthovali se 28. íjna

1884 z Lipníka, v nmž tento ád po 250 let psobil.

Budovy klášterní a školní promnny byly v inžák a sýpky.

Knihovnu asi o 3000 svazcích s inkunabulemi ze stol. 15 a s ruko-

pisy, mezi nimiž vyniká bible s krásnými iniciálkami, daroval

poslední rektor mstu se závazkem, že kdyby klášter piaristský

znovu nkdy tu zízen byl, mu vrácena bude. Týž zárove složil

uritý obnos penžitý k tomu úelu, aby byl úrokován a až do-

sáhne výše dostatené, aby znovu kolej bud v Lipníku nebo

Píboe zízena byla.

Císaským naízením ze dne 21. kvtna 1884 zmnna byla

nadace pro piaristy v nadaci kardinála Ditrichštejna pro sestry

sv. Uršuly; permutaní listina vyhotovena byla 10. prosince r. 1891,

dle níž mají tyto v Lipníku zídíti klášter se školou pro dívky.

Kapitál nadace pozstává z výkupu za penžní a naturální dávky,

z obnosu za budovu klášterní a zahradu, kteréžto peníze majitel

panství složití má, a z obnos mešních nadací. Z výkupu dostávali

piaristé doživotní pensi; ást úrok z téhož výkupu bée zámecký

kaplan, který má povinnost v 5 tídách škol obecných vyuovati

-a záclušní povinnosti plniti dotud, dokud sestry klášter a školy

nepostaví. Pak nastoupí místo zámeckého kaplana jejich duchovní

editel, který bude vyuovati a zádušní povinnosti plniti.

Duchovní záležitosti piarist. Na památku svého

dobrodince Františka, kardinála z Ditrichštejna, zasvtili piaristé

kostel nejsv. Trojice sv. Františkovi Serafínskému
;

(obr. 21.) mli
pi nm svj hbitov a v kostele kryptu, v kterýchžto místech

dlenové ádu a panští úedníci až do r. 1782 pochováváni byli.

S vnitním zaízením kostela, protože sami chudobní byli a asy
:zlé, mli potíže; žádali tudíž, aby jim z farního kostela velký

mosazný svícen a stíbrný kalich, dary kardinála, vydány byly;

tomu se msto r. 1638 u konsistoe opelo, kouc že má povin-

nost o to peovati, aby ty vci pi kostele zstaly.

Služby Boží konali ve svém kostele z poátku jen pro žáky

svých škol. Pozdji zavedli pi kostele rzná bratrstva a veejné

služby Boží nmecké, což na stížnost fará konsisto zakázala.

Roku 1786 vydáno bylo císaské naízení, kterým zakázáno bylo

konání veejných služeb Božích pi tch klášteích, pi nichž

samostatné duchovní správy nebylo. Žádalo tudíž msto r. 1794

o zízení druhé fary pi kláštee, což povoleno sice nebylo, ale
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naízeno bylo farnímu duchovenstvu, aby každou tetí nedli

v klášterním kostele nmecké služby Boží s kázáním konalo.

Roku 1822 na žádost provinciálovu povolil farní úad v nedle

odpoledne v klášterním kostele nmecké kesanské cviení s litanií,

co trvalo až do r. 1856.

Do toho ádu vstoupilo mnoho rodák zdejších, z nichž

jako uenci a spisovatelé se proslavili: Augustin Odrobina (1663

t 1747), vydal spisy náboženského obsahu; Jiljí Hecht (1664 f 1726),

spisovatel ascetický; Leopold Gabák (1685 f 1757), vynikající optik,

astronom a mathematik; sestrojil rzné nástroje astronomické;

Angelus Balzar (1699 f 1749) spisovatel ascetický; Amand Patloch

(1803 f 1881), pírodozpytec a vynikající pedagog. Zde psobili:

Remigius Mašát (f 1747), který sepsal etné spisy filosofické, theo-

logické, právnické a historické; Florus Richter (f 1772), který vydal

latinsky Hájkovu kroniku a byl k Liviovi pirovnáván; Theodosius

Pávek (f 1792), geometr a mathematik; František Moravec (ý 1814),

spisovatel djin Moravy, a Quido Lang, který horliv pracoval

v oboru vyuování hluchonmých a roku 1833 byl též editelem

ústavu hluchonmých v Brn.

Kostely a kaple. 1) Farní kostel sv. Jakuba V. byl p-
vodn postaven ve slohu gotickém; r. 1594 pistavena byla na

stran jižní kaple P. Marie. R. 1594 byl upraven za kostel luterán-

ský tím, že oltáe boní a z kaple P. Marie byly odstranny.

Vž na kostele byla r. 1596 zvýšena od oken, kde zvony visely,

a mla 3 cibule mdí kryté; vše provedeno nákladem obce. 1

)
Ve

vži byl byt pro trubae. Jelikož hbitov u kostela asem ne-

dostaoval, byl r. 1600 za Louským potokem na míst zahrady

Sokolovy založen nový hbitov a zdí obehnán. Na vži kostelní

byly dva zvony; r. 1604 zjednán byl zvon nový, veliký, tak že

do zdi tloukl. Proto obec zakoupila roku 1609 stavení Smicovo,

a na jeho míst postavila zvonici ve slohu renesanním, opatila

ji znakem mstským a nápisem. (Viz nápis I.) Kámen vozili pod-

daní z Prus a Podolí. Na tuto zvonici byly penešeny zvony z vže
kostelní, ímž záchránny byly od pohromy, která 14. dubna 1613

msto i kostel stihla. Požár zniil stechu kostelní a v kostele

vše co ze deva bylo
;
cibule, když sloupce uhoely, spadly s vže

*) Martin Zigmundek píše: „V našem kostele jest všech koleek v ok-

nech 7996/
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Nápis I.

lEmiW 100. Wv BMfMNI VRiZENHI#
BWAMMfilRžffl# SlffiSSM BRWTAL
SMiZWlMlft HELEENSSTEWE

.

TATOWEZC ZALOŽENA 4 BNEMIIHS
ZAJWIMK1W MNAMEM-1WAZ4HRAB
H-MI4MKSSOWl •cmZíKA CZIKAM'ÁM
KONÁM TEHOZLEM ME NOWEMBBIg
NAKWBEM OBCE LIPENSKÉ -ZA PVMMKT1
MARTINA ^IKMVNBTIA-MATECETOSTH
HVE”MART)NA MNTVRM-MKV1A HON

TELE-MMTINABARTKA MCHTOZE -

mCMLAM SOKOLA PISARZE ICCLE s

MATT-.PL01ANTI02

fiSB)!.TK ERB MftSTA LIPNIKA.
(Jií st. Bruntálský z Wrbna).

na hradby a více pádem než ohnm byly poškozeny. Do 10. srpna

t. r. bylo vše opraveno: kostel byl na to vymalován Jiím Ple-

vekou (f 1624).

Když jesuité sem pišli, odstranili kalich nad oltáem, znak

utrakvistický, postavili opt 3 oltáe díve odstranné a zasvtili

je sv. Ignácovi a Františku Xav.
;
tetí byl ke cti P. Marie. Dne

22. záí r. 1622 vykopány byly ukryté vci: v kostele monstrance

z tžkého stíbra: ve fae 9 kalich a paramenta: 6 štol starých:

humerál : 7 starodávných a rozliných barev, 3 zlatohlavové.

1 perlový s obrazy P. Marie, sv. Jana a sv. Kateiny, 2 s dvma
andly a Kristem Pánem uprosted, 3 s obrazy P. Marie, Krista
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•Pána a sv. Jana; podolk od alb.: 4 zlatohlavé a 10 jiných s ob-

razy sv. Magdaleny, sv. Kateiny, Vzkíšení Pán a Krista Pána

na hoe se modlícího. R. 1624 složil Jan Drachovský na udržování

boních oltá 200 zl. u úadu mstského, z nichžto mlo msto
od r. 1636 platiti 10 zl. úrok. Aby se do té doby na to nezapome-

nulo, mlo hned od roku 1624 platiti ron 10 kr. = 4 gr. 2 d.

Majetníci 4 dom na pedmstí byli povinni kostelu ron dávati

po 1 libe vosku. 1

)

Z roku 1682 zachován jest popis kostela. Lo spoívala na

*6 pilíích: oken gotických bylo 11, obraz na zdi malovaných 12,

dlažba byla cihlová, stecha šindelová a na vži hodiny. Do
.kostela vedly troje dvée s pedsínmi. Stíbra ml: monstranci

:z roku 1661, ciborium, 5 kalich a pohár na víno. Parament:
1 úplný ornát a 15 kasulí.

R. 1693 postavil dkan Jií Ralšánek pi kostele na stran

severní kapli sv. Barbory a opatil pro ni varhany a velký, dra-

hokamy vykládaný kalich. Jelikož tato kaple byla o polovici vtší

než protjší P. Marie, rozšíil tuto roku 1694 k vli soumrnosti,

postavil tu oltá sv. Kíže a opatil ob kaple kopulemi.

Roku 1760 z dvodu, že kostel jest malý, byl zrušen jeho

rgotický sloh: pilíe byly odstranny a okna pedlána. Postaven

.byl nový kr pro hudebníky, knžišt bylo rozšíeno a pistavny
byly dv sakristie s oratoriemi. V kostele byly nová ktitelnice,

kazatelna, a oltáe sv. Jana a sv. Františka ozdobeny prací štuka-

Jerskou, která pozdji zakryta byla obrazy; tyto ale za faráe

Wagnera byly odstranny. Obnova kostela provedena byla ve

slohu barokovém. Takto opravený kostel shoel následkem ohn
v Louské ulici dne 14. záí r. 1788 o 2. hod. v noci, pi emž
vž do farního dvora spadla. Pi oprav r. 1789 dána byla na

vž stecha jehlancovitá a kopule s boních kaplí byly odstranny.

R. 1809 odvedeno bylo stíbra kostelního 33 marek a 4 loty;

monstrance byla za 300 zl. vykoupena. O opravy kostela ve

stol. 19. byli zvlášt zasloužilými farái Mck, Wagner a Hajduek.
Za tohoto byl kostel od fulneckého malíe Fr. Kepelky r. 1888

vymalován, r. 1897 zjednán byl nový hlavní oltá, r. 1899 obno-

') Po požáru r. 1633., kdy opt stecha na kostele a vž shoely, mla
vž jen 2 cibule. R. 1660. zakoupen byl pro hlavní oltá, kde až dosud stála

socha Promnní Krista Pána, obraz sv. Jakuba a r. 1670 dány byly oprné
ípilie.
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véno bylo umlé mramorování, zakoupeny byly nové varhany

a mnoho parament.

Nejstarší, zvon 50 ct. pochází z r. 1464: má latinský nápis

gotickou minuskulou provedený (viz nápis II.), jenž peložen zní

:

„L. P. 1464 zjednali prostednictvím opatrných muž spoluob-

ané v Lipníku ke cti sv. Jakuba, apoštola V., patrona chrámu.

Ulil jej mistr Jakub. Králi slávy pij v míru!“ Druhý zvon Jan

25 ct. jest z r. 1578 (viz nápis III.). Nejvtší zvon Michal 90 ct.

jest r. 1604 ulit od mistra Zachariáše z Olomouce (viz nápis IV.).

Zvon Vavinec 30 ct. jest od mistra Štpána Mollota z Lotrinska

(viz nápis V.). Dkan Balšánek dal svým nákladem roku 1695

poíditi umíráek ke cti sv. Barbory 12 ct. (viz nápis VI.).

2) Filiální kostel s v. Františka Serafínského, p-
vodn nejsv. Trojice, byl, jak eeno, postaven r. 1610. R. 1613

shoel též; msto darovalo pánu svému na nový zvon \ l
J2 ct.

špižic, za nž vydáno bylo 26 r. 6 gr. R. 1622 byl tento kostel

zasvcen bohoslužb katolické a r. 1634 byl piaristm ponechán.

Tito r. 1689 pistavli 2 kaple, z nichž jedna má kopuli R. 1742

byly od biskupa olomouckého posvceny 2 nové oltáe. R. 1775

udeil týž den dvakrát blesk do kostela a mnoho škody na

oltáích nadlal. V kostele je pt oltá a na vži se stechou

jehlancovou, pvodn s cibulí, jsou 3 zvony z r. 1699, 1752

a 1840.

Když r. 1884 kolej piaristská byla uzavena, tu na základ

permutaní listiny z roku 1891 byl kostel klášterní promnn ve

filiální tak, že majitel panství, na jehož pozemku kostel ten stojí,

se vzdává úpln práva rozhodovati o trvání kostela a jest za-

vázán, nebudou-li píjmy kostela staiti na opravy, ale jen až

do 200 zl., pispívat!.

3. Kostel sv. Kateiny pro vyznavae uení bratrského

postaven byl r. 1590 z naízení Petra Voka z Rožemberka, ml
jeden oltá, zvon na vži, 6 gotických a 1 kulaté okno

;
pi nm

byl hbitov bratrský. R. 1613 udeil do nho ke dni sv. Magdaleny

blesk ale nezapálil, jen nkolik trám potískal. Po r. 1622 byl

soukromnou kaplí, v níž na sv. Kateinu slavné služby Boží se

konaly. R. 1784 byl z císaského naízení zaven: r. 1789 prodal

jej krajský úad v dražb vrchnosti za 125 zl. 45 kr., která z nho
udlala sýpku, z níž v nejnovjší dob zízeny byly kanceláe

vrchnostenské.
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Nápis II.
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Nápis IV.

z\ummi ws oko vrozeného panam\ cmm
SRVKT4LSKEH0 Z WRBNAM HELFENSTEINE TENTO ZIM
S1JT ÍLST LÉTA PO SAMZEM PANA. KRISTA 1601.

HEUMSTUM °A11PNW « NAKLABEM <0 WSSECZKE oOBCŽE &
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WRA mi.

Nápis V.
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Nápis VI.

CAlfíASA. ÁD ETIOCMM. SVFFM.C1A Acom 2 ~

AIÍIJBVS EKELTA

.

A . 1695 . PROJCVM 'A AB E . CEOn CIO FMN-

CffiKO BALŠMEKVEmO UmCEVSI.
GF.oncrvs Biím tecitolomovci m5.

Kaple: 1. Sv. Josefa. Postavena byla od dkana Balšánka

r. 1695 pi brán hranické, aby chudobní ze špitala sv. Alžbty

mli se kde modliti. Pi této kapli uinila Anna Ludvíková r. 1775

nadaci pro kaplana obnosem 5696 zl. na mše sv. a obnosem

1200 zl. na udržování kaple a bytu kaplana. R. 1785 byla i tato

kaple z naízení císaského zavena; na protest dkana Haušilda

odpovdlo roku 1789 místodržitelství, že se tak stalo z nedo-

rozumní a kaple byla opt otevena. R. 1839 mla býti sboena,

aby se mohlo lépe jezditi z msta. V kapli jest jeden oltá a v ko-

puli zvonek.

2. Sv. Petra. Postavena byla na hbitov od téhož dkana
Ralšánka roku 1698 za tím úelem, aby v ní msín mše sv.

sloužena byla za zemelé pohbené na hbitovech v Lipníku.

Má dva oltáe, z nichž hlavní r. 1766 nov postaven byl, a na

vížce zvonek. Za dívjších as byly tu na sv. Petra a Pavla

konány slavné služby Boží.

3. Sv. Rocha. Byla r. 1716 po moru, který tu od 22. ervence

do 20. prosince r. 1715 192 život lidských si vyžádal, postavena.

R. 1788 byla zrušena a následujícího roku v dražb za 17 zl. 30 kr.

vrchnosti prodána. Jmní této kaple 82 zl. vzato do náboženského

fondu.

V obvodu msta jsou 2 polní kaple a 2 Boží muky; polní

kaple na cest k Oseku, kde cesta k Tupci odbouje, dávno

zašla.

Sochy na námstí a pedmstích, celkem 7, z nichž 3 ped-
stavují sv. Jana Nep., nevynikají žádnou zvláštností. Nejstarší

z nich jsou sochy Mariánské z r. 1694.

Hbitovy. Jak výše naznaeno, byl pvodní hbitov vnit

msta kolem kostela. U zboru bratrského byl též hbitov. R. 1600

založen nynjší hbitov nad Louským potokem, který byl pvodn
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menší; pri oprav zdi roku 1827 dala Johanka Webrová na jeho

nynjší rozšíení své pole. Když piaristé do Lipníka pišli, založili

si u kláštera pro své leny ádové vlastní hbitov a v kostele

kryptu, kdež i vrchnostenští úedníci pochováváni bývali. Ve
farním kostele byly tyi krypty ili sklípky: dkan Balšánek,

který pi kostele postavil kapli ke cti sv. Barbory, zídil v této

kapli kryptu pro sebe a svou píze; též v kapli sv. Petra byla

krypta. Za císae Josefa II. bylo zakázáno v kostelních kryptách

pochovávati. Hbitov v Lipníku byl znám pro svou mnohonásob-

nou ozvnu: náspy železniní uinili jí konec. R. 1869 utvoila

se spolenost na upravení hbitova.

Školství. Že pravdpodobn již v 15. stol. škola v Lipníku

byla, soudíme z listu Václava z Ludanic v roku 1569, kterým

potrzuje mstu starou výsadu, že jen jeden a to pi kostele

ustanovený uitel mže vyuovati. Vyskytovali se totiž tehdá

v mst nkteí pokoutní uitelé, proti nimž se msto ohradilo

a výsadu starou si potvrditi dalo. Zárove ustanovil Václav

z Ludanic, aby takoví pokoutní uitelé jako rušitelé pvodu po-

božnosti a tudíž i obecního dobrého takto trestáni byli: aby

jedenkaždý týden v šerhovn držán byl a 50 k. gr. pokuty do

4 nedl zaplatil; polovice tch penz má patiti kostelu a škole,

druhá polovice chudým ve špitále lipenském. 1

)

Škola bratrská, o níž Brandl píše, 2
)

že byla tak zízena, že

i cizozemci sem na uení posílali, netšila se velké pízni ani ze

strany msta, vždy proti ní dalo si msto výsadu na jednu školu

potvrditi, a až do doby Petra z Rožemberka ani ze strany vrch-

nosti. Tak dá se vysvtliti, že ješt r. 1581 úedník Petra Voka

z Rožemberka Jan Albin z Helfenberka bratím školu zastavil.

Bratí utekli se do Cech k manželce Petrov Katein z Ludanic

0 pomoc a na její pímluvu pustil jim Petr školu, pikázav obci

1 úedníkovi, aby bratím pokoj dali, a r. 1585 povolil jim školu

pro malé i velké. R. 1594 ustanovil Hynek st. Bruntálský, aby

pozstalost knží pi kostele mstském, zemrou-li bez poruen-

ství a nemají-li blízkých píbuzných, vynaložena byla bud na

uení literní umní dítek lidí chudých, nebo na školu, nebo na

chudé ve špitále. Na školu r. 1608 poruil Šimon Tetina, mšan

') List na to dto Kvasíce den sv. Vavince 1569.

2
) Kniha pro každého Moravana str. 68.
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lipenský, 200 r., aby z úrok 15 r. každou sobotu žákm za 6 gr.

masa se kupovalo. Tehda ml rektor služby za tvr roku 372
r.,

a kantor lr.

Až dosud byly v Lipníku jenom eské školy. R. 1610 postavil

Jií Bruntálský pi kostele nejsv. Trojice školu nmeckou, což

bylo na odpor výsad mstské a národní cit oban pobouilo.

Msto se ohražovalo a když r. 1613 tato školní budova shoela

a též i farní škola, tím tato školní záležitost byla posunuta až

do r. 1616, kdy byla mezi pánem a mstem následovn urovnána:

aby msto z toho nemlo rozdvojení a pohoršení, jakoby se evan-

gelíci moravští a nmetí spolu nesrovnávali, pipojil školu n-
meckou k mstské, postavil ji pod svou ochranu a naporuil,

aby poddaní jazyka nmeckého do té školy dítky své posílali,

k emuž knží pihlížeti mají. Správcové obou kostel spolu se

4 literáty, z nichž 3 eští a 1 nmecký býti má, mají míti dozor

na školu. Tito inspektoi dohlížejí na mravní život správc školy

i žák a rozhodují ve pích, aby škola byla semeništm pobož-

nosti a poestnosti. Dítky mají podle latiny a etiny v obou

jazycích, v pobožnosti, v literním umní a v dobrých mravech

cvieny býti. tvrt nejdéle plron má se konati veejná zkouška

u pítomnosti úad, literát a knžstva z panství helštýnského.

Pi škole mají býti ti správcové : rektor, kollega a kantor, z nichž

jeden dobrý Nmec býti má. Tento má dti nejen v jazyku n-
meckém vyuovali nýbrž i v kostele podle návodu nmeckého
knze zpívati, katechismus v nedli po nešpoe a v pst na Salv
cviiti a pi pohbech nmecky zjúvati. Pi škole byli žáci, 1

)
jichž

i s diškantisty více než 8 býti nemlo, kteí správcm školy pi
vyuování vypomáhali. Žákm se zakazuje toulání v noci a po

hospodách. Na vydržování všech poruil z dchod svých ron
20 zl. mor.; obec jim má dávati na pomoc 24 zl. a literáti 4 zl.

mor.: z toho dostane rektor 22 zl., kollega 16 zl. a kantor 10 zl.

ron. Krom toho má jim obec dávati týdenn 20 liber masa.

Pro n i se špitálníky mají býti chovány ve špitále 4 krávy, dále

mli podíl na sýpce z Prus pro špitálníky
:
pro žáky byl v obec-

ním mlýn ron 1 vep krmen. Konen poruil na špitál a žáky

600 zl. mor. a uložil obci školu svým nákladem vydržovati. 2
)

]

) Žáci nebyli školáci, nýbrž ekatelé (kandidáti) uitelského stavu,

2
) List na to dto Lipník v pondlí po Vzkíšení Pán r. 1616.
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Dne 28. listopadu r. 1618 konána byla památka na nov vystave-

nou a ozdobenou školu a na uvedení do ní žakovstva. Tak za-

vedeny byly v Lipníku školy nmecké.

Po zavedení kat. reformace byly upraveny pomry na škole

farní. Na vydržování žák pi škole farní byla od r. 1624 tvr-
tina poplatk za zvonní obrácena. O školu a školní vci peo-
vali kostelní hospodái, kteí též na to piln dohlížeti mli, aby
obd a veee jak se patí a v pravý as od mšan kanto-

rovi a žákm dodávány byly, kdežto rektora stravovati bylo po-

vinností faráe, což se dlo až do r. 1666. R. 1633 škola farní

opt shoela.

Když r. 1636 piaristé chlapecké školy zídili, stala se škola

farní díví jednotídní. R. 1682 zaznamenáno, že plat rektorv,

který bral od obce, obnášel ron 40 zl. a varhaníkv 46 r. 40 kiv

Teprve r. 1819 pipomíná se škola díví o dvou oddleních,

z níž židovská dvata vylouena byla. R. 1850 zízena byla dvoj-

tídka, která asem byla rozšiována až konen r. 1881 otevena
byla pátá tída. Jelikož budova farní školy nestaila, byly uírny
v soukromých domech.

Piaristé 1

)
oteveli roku 1636 zárove 2 tídy latinské, které

trvaly až do r. 1672. Roku 1674 založeno bylo nižší gymnasium,

s dvojtídní pípravkou, které roku 1740 rozšíeno bylo na 6 tíd.

Na uitele poesie a rhetoriky dal kníže jednou pro vždy 1000 zl.;
2
)

msto zavázalo se roními splátkami po 50 zl. též 1000 zl. slo-

žití a na stavbu dle možnosti kamení a stavební devo dodati.

Na tchto školách vyuovalo se jenom nmin, teprve reskripty

z r. 1763 a 1768 naízeno bylo vyuovati i eštin. R. 1774

bylo gymnasium zrušeno a dle nového školního ádu z r. 1775

zízena byla r. 1776 škola normální trojtídní s pokraovací po-

bokou jako tídou tvrtou. Piaristé ale svým nákladem od roku

1784— 1824 vydržovali školy latinské jako tídy grammatikální.

Na vytápní tchto škol dávalo msto od r. 1787 ron 21 sáh
mkkého díví.

Když r. 1804 školství opt zreorganisováno bylo, zízeny byly

trojtídní školy hlavní tak, že pi nich otevena byla pokraovací

tída, zvaná arihmetika. R. 1823 byly školy piaristské podízeny

9 Dle spracování p. škol. rady Jansy v první výroní zpráv eské reálky.

-) List na to dto Mikulov 19. íjna 1740.
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okresním školním inspektorm, a bylo na nich i po zrušení tíd

grammatikálních roku 1824 vnováno ješt po mnoho let nkolik

hodin latin. R. 1855 rozšíeny byly na tytídní hlavní, k nimž

roku 1858 pipojena byla dvojtídní reálka, která byla umožnna
tím, že obec se zavázala dávati vše potebné zaízení, otop a kaž-

dému uiteli 100 zl. stíbra; za to vybírala z reálky školní plat.

Zaslouženým uitelm ádovým dostávalo se z normálního škol-

ního fondu 30 zl. st. roní remunerace. Reálka byla na základ

školního zákona z r. 1869 v letech 1871—1872 zrušena a r. 1873

pestali piaristé vbec vyuovati.

Tím nastala mstu povinnost o školy a školní budovy se

starati. Z poátku najaty byly budovy klášterní pro utrakvistickou

ptitídní školu chlapeckou. R. 1878 otevena byla první tída

nmecké chlapecké mšanské školy. R. 1881 postavena byla

v Rudolfov parku školní budova, do níž díví školy byly pe-
loženy. Naízením z r. 1883 byly školy dle národnosti rozdleny.

R. 1885 postavilo msto druhou školní budovu na Novosadech

pro eské dítky. eská škola byla z poátku dvojtídní chlapecká

a dvojtídní díví; chlapecká byla umístna v obecním dom
v mst a díví v Rudolfov parku.

Roku 1895 založil školský spolek eskou a msto nmeckou
reálku; tato byla umístna v Rudolfov parku, z níž díví školy na

Novosady peloženy byly, ona v dom soukromém v Štpánin
ulici. Ob reálky byly r. 1897 pevzaty do zemské správy jako

vyšší. Následkem zízení nmecké reálky pemnna byla r. 1897

chlapecká mšanská škola v díví školu mšanskou. Téhož roku

školský spolek s velkými obmi a za pispní eského obyva-

telstva jak v mst tak na venkov postavil blíže kostela budovu

školní pro reálku. (Obr. 22.) Roku 1900 postavilo msto budovy

jak pro reálku tak pro nmecké chlapecké školy (obr. 23.) ;
na to

díví školy opt z Novosad byly peloženy do Rudolfova parku

a budova na Novosadech byla ponechána pro ptitídní školy

eské.

R. 1894 postaven byl zemský ústav eský pro hluchonmé.

Správcové škol obecních

:

a) pi farní škole, pozdji díví: Stanislav Chomutovský
1548—1560; Šimon 1574—1577; Jií Veli, který se stal pozdji

luteránským duchovním a roku 1603 v Lipníku zemel; Daniel

Johannes, o nmž mstské úty zaznamenávají, že byl hluchým.
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a že mu msto za dedikaci písní r. 1600 dalo 1 K 1 gr. a 5 d.;

Bartolomj Jií r. 1600; Dobiáš r. 1620; Johannes r. 1631, ml
služby 18 r.; Jan Jugan r. 1672; Bartolomj Holický 1672— 1681;

Martin Baský 1684—1694; Pavel Legeli 1740; Václav Benátek

1758; Josef Jelínek 1787— f 1818; František Schmied 1818

—

1849; Fabian Lipner 1849— 1880; Ferdinand Seidl 1880— 1883;

od r. 1885 Václav Charvát.

b) z rektor kláštera a škol piaristských, jichž bylo celkem

41, zaznamenáváme toliko ty, kteí déle psobili. Po Janovi

Constantinu: Tomáš Valentini 1644— 1649, Alexander Walter 1650

a 1653— 1657, Ambrož Prachovský 1660—1665, 1681 a 1687— 1692,

Ludvík Baumann 1669—1680 a 1701— 1704, Konstantin Jakeš
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1707— 1709 a 1717— 1730, Bernard Bartlicius 1710— 1716, sepsal

ádové letopisy, Roman Hartvik 1761— 1765 a 1770— 1779, Kornel

Galliš 1791—1813, Jarolím Ul 1814— 1823, František Gradický

1823— 1839, Justinian Zdražil 1848— 1852, Mansuet Šebesta, rodák

Obr. 23. Nmecká reálka.

zdejší, 1853—1854 a 1857—1872, Theodor Klímek 1872—1878,

a konen Achác Dornkreil 1878—1884.

Od r. 1873 byli správci škol chlapeckých utrakvistických

a pozdji nmeckých František Merta — 1884, a od toho r. Ludvík

erný, rodák zdejší.

Školy eské spravovali: Ferdinand Seidl 1883— 1888, Karel

Ghlup 1888— 1891, Ferdinand Tauber 1891— 1904, a od toho w
František Novotník, osvdený malí.
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c) na školách mšanských vedl od poátku prozatímn
správu František Merta; po nm byl editelem Josef Krámer
1835— 1895 a nyní Adolf Schwarz.

editelé na školách reálných : na eské psobí od poátku
až doposud František Jansa: na nmecké: Viktorin Bouchal, pro-

zatímn až do roku 1898, Adolf Oborný 1898— 1907, František

Tvaržek 1907— f 1909, odtud Ludvík Kot.

editelé ústavu pro hluchonmé: Antonín Holzer 1894—
1898, Antonín Zambal 1898— 1907, Antonín Schell 1907 — 1910

a nyní Rozsypal Josef.

R. 1888 zízena byla nmecká a r. 1897 eská pokraovací

škola pro un. Též jsou zde eská a nmecká mateská škola.

Špitály a lidumilné nadace. 1. Knížecí špitál byl p-
vodn mstským a stával již ped r. 1449. Markrab Jošt daroval

r. 1385 Lackovi z Krava ves Prusy, která se pozdji pipomíná
jako ke špitálu slušící. R. 1449 prodal Matj Stala ze Žákovic

mstu pro chudinu ve špitále svj dvr ve vsi Prších se vším

píslušenstvím za 30 k. gr. (1 k. = 84 gr.) a 1 zl. uh. rázu kem-
nického.

1

)
Tento dvr dalo msto roku 1500 osedlým v Pr-

ších k užívání za plat) ssuté, které do špitála byli povinni sami

pivézti, totiž 30 m. žita, 40 m. rži, 30 nu jemene, 10 m. ovsa,

5 m. hrachu a 5 m. semence míry lipenské.-)

Až do r. 1539 stál špitál na mist nynjší zvonice. Toho

roku uinili starší obecní zámnu: popustili špitál proti škole

. Josefovi, soukeníku, za jeho chalupu v téže ulici ležící a za 30 h.

tak, aby Josef toho špitála, jak ode dávna výsada byla, za dm
šenkovní užíval jak jiné domy šenkovní za právo mají a dv
várky starého piva aby na tom dom ml. R. 1575 koupilo msto
od Anny, vdovy po Janovi z Dubicka, grunt ke špitálu; r. 1585

darovala mu Kateina Macháková 2 kusy pole a r. 1608. Šimon

Tetina 50 r.
3
)

Když r. 1613 špitál se stal obtí požáru, obané, následkem

požáru sami zadlužení, na ten as na postavení špitála ani ne-

pomýšleli. Teprve dle usnesení snmovního z r. 1615 „abyjedna-

každá vrchnost s pomocí poddaných svých chudé lidi, kteížby

]

)
List na to dto Lipník den sv. Jarolíma r. 1449.

2
) List na to dto Lipník den sv. Marka r. 1500.

:i

) Mstské úty z r. 1608 vykazují píjmy a vydání špitální zcela po-

drobn.
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pro nemožnost’ svou pracovati nemohli, opatila/ Jií Bruntálský

r. 1616 nový špitál postavil, jak patrno z nápisu:

HA CZASV MWmmW?EUEHOTAM?.CmiHO stavswq
MVKTALWEKO rWUSAA HA WAD&UELFENSTEIHE Amsicivff
NAMÍST TOMTO KBEÍ SSFITALQBECNl BILA OHNEMIE TAtfjŽ VSE
UEU PROWODNl K SKA2E PISSEUHLATEMÍ MISTE DVM TENTO jrtKLAEtf

MCE UPENSBE W1STA WEhIZA TWBMlSTfti MARTINA nCMVXDM mmNA
SLOWACK* .TLMK. LAXSl

O opatení chudých v nm následovn se postaral: osep

z Pruska má býti dále odvádn, roli na Horeku mají poddaní

z Prus obdlávati: pro 4 krávy, které ve špitále i pro žáky

mají chovány býti, má se bráti tráva ze zahrady Tetinovské

za mostem velikým, seno na zimu z luk obecních a sláma ze

dvora obecního: ve mlýn obecním má býti pro špitál krmen

vep. Z pozstalosti Mikuláše Hrdiny, jelikož o 670 r. poru-

cenství neuinil, má se pro špitál kupo váti maso. Ve špitále

má býti chováno 10 chudých poddaných z msta, z panství Hel-

átýnského aKvasického: cizí nemají býti pijímáni. Co jmní po

ápitálnících pi jejich smrti zstane, to patiti má špitálu. K pi-

jímání dchod pro špitál mají býti ustanoveny 3 osoby pod

písahou, aby, co se špitálu porouí, jeli pohotov, hned vzaly

aneb zaznamenaly. Pebytky mají býti dány na úrok. Konen
sám poruil špitálu a žákm 600 zl., které mají za pl roku po

jeho smrti splaceny a obci na widerkauf dány býti a uložil mstu
o opravy budov vlastním nákladem se starati. 1

)

Jelikož msto ve válce 301eté od kardinála Ditrichštejna

vypjilo 5000 r. mor. dlouhé mince, postoupilo mu za n ves

Prusy r. 1629. Pozdji byl i dvr v Prších, jelikož byl odlehlý

•a se nevyplácel, mezi osedlé tamjší prodán, kteí mimo osepy

a platy ješt l
l

/2
kopy vajec a 6 slepic špitálu ron odvádti

povinni byli. Fojtovi byl poplatek z pole za vybírání penz
odpuštn. Mlyná v Prších, který z mlýna špitálu 3 r. 20 kr.

') List na to dto Lipník v pondlí po Vzkíšení Pán 1616. Dáti peníze

na widerkauf znamenalo pjiti je pod jistý roní plat, kteréžto peníze, pokud
úrok ádn jest placen, vypovzeny býti nemohly

;
kdo je ml, mohl je kdykoli

splatiti.
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2 d. platil, byl ješt povinen místo kolá nejmén 36 kr. pla-

titi. Výnosem gubernia z r. 1846 byli poddaní z Prus osvobozeni

od dávky vajec a slepic.

asem budova sešla, nebo msto jsouc válkami ožebraeno
málo na špitál obtovati mohlo. Proto též málo bylo obroník
ve špitále a ti byli pokrmem nedostaten, šatstvem ale nebyli

docela opateni. Ve své tísni ponechalo msto r. 1697 knížeti

Ferdinandovi z Ditrichštejna špitál úpln. Kníže postavil novou

budovu a pistavil k ní byty pro zvoníky a ponocné, jimž msto
dosud 14 zl. na byt platilo, a ustanovil, že špitál budoucn kní-

žecím má býti nazýván. Msto toliko se zavázalo, že bude byty

zvoník a ponocných svým nákladem udržovati a pro špitál ron
26 sáh loket dlouhého štípaného paliva ze svých les bez do-

vozu dávati.

Kníže nadaním listem z r. 1698 ustanovil, že do špitála

má býti pijímáno 12 chudých (6 m. a 6 ž.), z nichž 3 z msta,

ostatní z panství Lipenského mají býti a nad to zde bydlící ku-

chaka má podíl míti na spoleném stravování. Na úty špitálské

mají míti dohled místní fará a hejtman knížecí. Opatení špi-

tálník bylo pesn ureno.

Jelikož z píjm špitálských zvoník 5 mic a varhaník

4 mice rži berou, má to i nadále zstati, a kdyby to pro

neúrodu ze špitálského dáno býti nemohlo, má to býti odvedeno

z panského. Dávka krmných vep ze mlýna trávnického, který

msto knížeti postoupilo, aniž by o služebnosti té zmínka se

stala, byla zrušena. Špitálníci mají nositi šaty bílé, vlnné
;
pláš

má míti jeden rukáv ervený, druhý žlutý, podobn i límec na

nm má býti tchže barev. Zstane-li nkteré místo neobsazeno,

má se pipadající deputát k tm 120 zl., které ron na špitál-

níky placeny byly, pirazili. Majetek osobní špitálník patiti má
po jejich smrti špitálu jako kmenové jmní. Správce špitálu má
dostávali 4 mice rži, 1 mici jemene, 1 mici hrachu, 8 vder
pedního piva a z každé várky pl vdra prostedního piva.

Povinnosti špitálník jsou: denn do kostela na mši sv.

choditi, denn spolen ti ržence se modliti a na velké svátky

sv. svátosti pijímati.

Aby nástupci knížete na zatížení panství nenaíkali, ustanovil,

aby na platy a dávky pro špitál vynaloženy byly píjmy z ped-



113

mt a šenk, kterých se mu dle smlouvy ze dne 20. íjna r. 1696

od msta dostalo. 1

)

Roku 1793 byla špitálská pole prodána.

Pi výkupu r. 1851 vykoupily se: panství obnosem 6.274 zl.

st., Prusy 3.932 zl. 10 kr. a msto 1.029 zl. 20 kr. Jelikož pomry
drahotní v poslední dob se zmnily, zmnna byla roku 1906

i nadace knížete Ferdinanda tak, že špitálník nyní jest osm
a správce dostává toliko 200 K. 2

)

Jmní špitální obnáší dnes: cena realit 8.000 K, cena mo-
biláru 966 K 99 h, nadaní kapitál ve státních papírech 62.100 K
a na hypothekách 1.025 K 34 h, z ehož jde roní úrok 2.604 K
73 h

;
vrchnost dává ron 100 K 80 h. (Obr. 24.)

Mstský špitál sv. Alžbty postavil r. 1695 fará Balšánek

a daroval mu 150 r. a pole na 2

7

2
mr., které roku 1769 pro-

dáno bylo za 166 r. 15 kr. Témuž špitálu odkázal roku 1734

mšan Jan Loubal 4.575 r. 45 kr. Dle nadaní listiny z r. 1769

má tu býti vydržováno 8 (3 m., 5 ž.) chudých. Roku 1804

odkázal mu na lepší stravování Zikmund Krschner 1000 r.,

a roku 1831 hostinská Johanna Webrová 3.138 r. Fará Josef

Mck (Mik) ustanovil jej svým ddicem. Povinností špitálník jest

denn modliti se za dobrodince 3 ržence. Kmenové jmní obnáší

nyní 68.045 K.

Vtší lidumilné nadace jsou dv. P. Kazimír Jakobon,

bývalý kapucín, a od roku 1799— 1832 duchovní správce týnský,

zídil pro Lipník tyto nadace: 1. pro ctnostnou pannu 5000 zl.,

2. pro slepou dívku 1200 zl. 3. pro hluchonmou dívku 800 zl.,

4. pro 4 sirotky 2000 zl., 5. pro Zachovalé domácí chudé

4000 zl.

Augustin Losert, zdejší rodák (n. 1841, f 1903), odkázal

tém veškeré své jmní úelm dobroinným; eskému škol-

skému spolku reálkovému v Lipníku (>0.000 zl., chudým v Lip-

níku na roní podlování 2000 zl., mstskému špitálu 2000 zl.,

na chudé sirotky 10.000 zl., šesti spolkm v Lipníku po 100 zl.

a na studijní nadace pi eské reálce 10.000 zl.

Jiné nadace: dp. Josefa Muka pro jeho píze 12.000 K
a na studenty 6000 K; dp. Ant. Wagnera 1148 K, dp. Františka

0 Dto Víde, 15. srpna 1698.

2
) Dto Víde, 12. dubna 1906

8
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Hajduka 4000 Iv a Anny Jurové 546 K jsou na šacení chudých

školních dítek.

Pamtihodné události. Požáry: R. 1613 v nedli pro-

vodní (14. dubna) vypukl ohe v zámku. Zámek byl sice s do-

statek zachránn, ale ohe zniil stechu a vž na kostele sy.

Trojice, školu nmeckou a odtud rozšíil se na ulici Oseckou,

msto, ulici Louskou a Hranickou tak, že za 3 hodiny na 200

dom lehlo popelem, mezi jiným i radnice, škola, fara, špitál,

kostel farní a v nm vše, co bylo ze deva. R. 1633 dne 30. srpna

vypukl ohe v mst v dom pernikáe Jana Plky, a jelikož

velký vítr byl, shoelo 35 dom šenkovníeh, 8 domk, obilí, které

mli mšané pro strach válený uschované, cahusky, škola, fara,

a stechy na kostele farním a na vži. R. 1694 dne 9. listopadu

vyhoela ulice Souhradská: r. 1796 v západní ásti msta 16 dom
a stecha na vži brány Osecké

;
jelikož ohnm i zdivo vže utr-

plo, byla o 2 sáhy snížena: r. 1810 zpsobil požár škody za

42.300 zl.
;
konány sbírky po Morav: r. 1815 vyhoelo v ulici

Louské 16, v mst 4 kesanské a mnoho židovských dom.
R. 1858 dne 23. íjna vyšel ohe v domku vedle knížecího špi-

tálu, rozšíil se na msto a zniil 73 dom. R. 1878 dne 14.

kvtna vyhoelo v židovské obci v Chrámové ulici a pak na ná-

mstí 30 dom. R. 1896 dne 17 íjna vyhoely ulice Hrníská
-a Nádražní; r. 1904 dne 13. ervence v mst na jižní stran

13 dom.
Povodn viz vodopis. R. 1819 stavn byl nový stav na Bev

e Oseká, a r. 1902 postaven byl železný most pes Bevu.
Nemoci: Krom nemocí morových v djinách msta uve-

dených, ádila tu cholera r. 1831, kdy zemelo 42 osob, r. 1836

40 osob a r. 1866 od 4. srpna do 14. íjna 115 osob.

Krupobití: R. 1847, 1. íjna 1848 a 3. ervna 1903; 9. er-

vence 1912 postižena byla toliko pole na západ ležící.

R. 1907 zavedeno bylo plynové osvtlení.

Spolk jest v Lipníku jako v každém vtším mst hojnost.

eské: bratrstvo velaské a hospodáské, tenásko-pvecký
^Lípa“, obanská jednota, místní odbor Ústední matice školské,

tovaryšský, pro zakládání knihoven, Sokol, okresní hospodáský

spolek, pro chov koní, soc. dem. „Svornost 44

,
nár. soc. „Havlíek",

kes. soc. jednota, sv. Terezie, uitelská jednota, paní a dívek,

pro podporu student, místní odbor Národní jednoty, ženský

odbor Národní Jednoty, župa sokolská stedomoravská, odbor

s*
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zemské jednoty soukromých úedník, místní skupina íšského

svazu dlnictva luebního, odboka všeobec. odborového sdru-

žení, župní hasická jednota, kralikáský, hasický.

Nmecké: Kasino, mužský zpvácký, pro ozdobení msta,

hasický, vojenských vysloužilc, tlocviný, místní odbor škol-

ského spolku, Nmc severomoravských, paní a dívek Nmc
severomoravských, mšanský, mládenc „Germania", bruslaský.

odboka erveného kíže, místní odbor spolku dlník tkalcovských r

pro dílovedoucí a prmyslové úedníky.

Znamenitjší rodáci. Krom výše uvedených pipomí-

náme ješt následující: Tobiáš Závorka Lipenský, evangelický

knz a dkan v Doubravníku u Pernštýna. Sepsal: Pravidlo služeb-

ností církevních r. 1607. Jest to první tištná eská evangelická

liturgická agenda, obsahující liturgické formuláe písní a modliteb

a text na všechny svátky a píležitosti vbec v celém roce. Dále

napsal: Písn chval Božských, zpívání pohební a Katechismus.

V knize „Písn chval Božských" dal otisknouti erb msta Lipníka

s nápisem letopotovým: „Erb Msta Lipníka; Dej Pán a jest

v sLáv“ 1602 (obr. 25.), a báse, v níž se jeví jeho vroucí láska

k rodnému mstu, jak následuje:

A msto Lipník, vlas má milá,

mne jest v sob vychovala,

kteréž a od lip jméno má,

tím jménem vyznamenává,

že již LÍP NIKdy nebude,

až Kristus Pán k soudu pijde.

Avšak vlasti má jediná,

když poznalas Hospodina,

v jeho víe se vždy množíš,

ochranu Božskou obdržíš

;

mž se v tob vždy lip díti,

jak tvj Spasitel chce míti,

když sloužiti budeš Jemu.

On t v svém silném ramenu

s obyvately, s ditkami,

s spravedlnostmi, s svobodami

a se vším bude chrániti,

v pokoji svátém chovati.

Dejž to Pán Bh, vre peji

toho své milé patriji,

by vším dobrým oplývala,

v štstí se vždy radovala.

A prosím Pána Ježíše

z celého srdce i duše,

v mé vlasti obyvatelé

zrození, píští pátelé,

by se u víe zelenali,

Pána Boha milovali,

báze jeho v srdci majíce

chválili, ctili vzývajíce

v písnikách, v žalmích pobožných.

Neb tomu chce od svých vrných,
k emuž te vší církví Pán
slouží se tou knihou snažn.

V níž pamt své náchylnosti

k vlasti a k pívtivosti

v tchto verších osvdují
to, že ji vrn miluji.

Nemoha jinak sloužiti,

vlasti se odmovati,
prosím Pána Boha svého,

aby vlas mou, v ní každého

ráil ve své pamti míti,

chránil od ábla, od smrti,
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dal sílu v dobrém setrvání,

by byli zmužilí, vrní,

jako lev jejich znamení,

nad jiné jsouce zvýšeni.

A mn s rodii, krajany

pál vjíti do vné schrány.

bychom se více nelouili,

v Pánu spolu živi byli.

Dejž to pesilný Bože náš!

Téhož své vlasti Tobiáš

Závorka peje s radostí,

pomoz Bože k vné vlasti.
1

)

Obr. 25. Erb Msta Llpnlka ; Day Pán a gest V sLáW!
(1617.) [Myln 1602!]

Syn Tobiáše Závorky Jií, fará v Gelbranicích, sepsal

„Lipenský kancionál bratrský*, který zstal rukopisem.

Václav Závorka Lipenský ml tiskárnu ve Vel. Nmících
na Morav r. 1615.

') Jireek v Rukovti II. str. 352 o nm píše: „Zvláštní pi Závorkoví

jest velká oddanost k mstu Lipníku, kterou pi každé píležitosti ve spisech

svých veršemi a pipojováním erbu své „patrie* osvdoval.*4
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Kižanovský Matouš, bratrský fará v Devohosticích r

napsal r. 1545 traktát náboženský.

P. Alexander a Regibus, r. 1753 a 1777 rektor kláštera

Trinitá v Zašové. P. Bonaventura Zdura, nar. 1791 pro-

vinciál minorit, od roku 1839 dr. theologie v ád a generální

komisa. P. Robert Zahradníek, nar. 1808, f 1885, provin-

ciál minorit a generální komisa. Abendroth Josef, nar.

1825, f 1890, president krajského soudu v Uh. Hradišti. Klvaa
Josef, nar. 1857 ve Vídni, píslušný domovem do Lipníka, kde

své mládí prožil, a kamž tak rád v prázdninách pichází, c. k.

editel na eském státním gymnasiu v Kyjov. Napsal více než

50 pojednání a vtších spis z oboru pírodopisného, z oboru

kulturní historie a národopisu Moravy. Pracoval též pro dílo

„Oest. Ung. Monarchie in Wort und Bild“ a mnohé jiné.

Ze zasloužilých muž o eskou reálku dlužno uvésti dva

zdejší rodáky: Jana Neffa (nar. 1832, f 1905), který odevzdal škol-

skému spolku reálkovému 10.000 zl., a Ferdinanda Schuberta

(nar. 1865), faráe t. . v Pruchné na Tšínsku, který eské reálce

daroval sbírku motýl vysoké ceny.

Djiny. Krajina zdejší byla zbožím zempanským, na nmž
obyvatelé své osady budovali. O roku založení osady Lipníka

nemáme žádných uritých zpráv.

R. 1241 pi vpádu Tatar na Moravu stihla Lipník asi první

pohroma válená. Táhli tímto krajem k Olomouci.

R. 1269 dostal Bohuš z Holštýna, maršálek královský a od

r. 1264— 1267 maršálek moravský, od krále zboží drahotušské,

v jehož obvodu i Lipník byl. Bohuš z Holštýna stal se zakladatelem

rodu pán z Drahotuš.

Za krále Pemysla Otokara II. (1253— 1278) byl Lipník po-

výšen na msto. Tak soudíme z obdarování Lipníka lesem, z nhož
díví bráti až do dneška mají právo mšané a pedmšfané
právo sluje regální t. j. královské. Známo jest též z djin eských,

že týž král z dvod politických msta zakládal anebo osady na

msta povýšoval. Tomu nasvduje i erb mstský, eský lev

s korunou královskou v poli erném stojící zadníma nohama
v hoe zelené. 1

)

’) Ondej Hitschmann, bývalý vrchní lipenský, ve svých struných d-
jinách Lipníka z r. 1822 píše, že Lipník ml pee z r. 1287, což dosvduje,



119

Po pádu Pemysla Otokara II. postavil si loupežný rytí

Bedich z Linavy na pozemku pán z Drahotuš násiln hrad

Helfenštein. Václav II. dobyl toho hradu r. 1286 a daroval jej

s okolím Vokovi z Krava, který byl zetm Pemysla Otokara II.,
1

)

a pi dobývání hradu králi nápomocen byl. Tak stal se Lipník

ástí zboží helštýnského. Páni z Drahotuš asi hned nárok na

zboží helštýnské neinili, protože Bohuš z Drahotuš ml dceru

Vokovu Žofii za manželku. Teprve pozdji enk z Drahotuš

a jeho bratr Mikeš astji ped zemským snmem nároky na toto

zboží optovali, naposledy r. 1349, pi které píležitosti Jan

z Krava dosvdil, že otec jeho Vok Helštýn držel, byv na d-
din zvdn, a že tudíž on jest jeho spravedlivým držitelem.

Rodokmen pán z Krava, pokud se týe Helštýna:

1.

Vok z Krava 1286— 1329.

I. m. Anežka z Kuenringu.

II. m. neznámá.

2.

Jan 1323— 1369. Drslav z Fulneka 1329— 1365.

m. Klára z Lipého. m. Eliška ze Šternberka.

3.

Vok 1366— 1386. 4. Lacek 1369— 1416.

m. Anna ze Šternberka. m. Markéta z Pogorelé.

Jan, Drslav. 5. Eliška 1416— 1420.

m. Albert ze Šternberka.

Vok z Krava, nej vyšší komorník udy olomucké, byl též

pánem na Fulneku a na Jiín. R. 1294 se pipomíná, že mýto

v Lipníku, které patilo králi, vybíral Oldich z Hradce. 2
)
R. 1318

dje se zmínka o Radslavovi z Lipníka jako smírím soudci.

Za Jana z Krava, který byl též nej vyšším komorníkem,

jako jeho otec, a tajným radou krále eskéko Karla, jmenuje se

že již tehda byl mstem
;

vsi v tch dobách peetí nemly. Že páni z Krava
Lipníku na msto nepovýšili, jak píše primátor Zikmundek, pro to jest d-
vodem okolnost, že v erbu lipenském znaku pán z Krava, zavinuté stely,

nenacházíme. Kdyby nkterý z pán z Krava Lipník na msto byl povýšil, za-

jisté že by mu i svj znak bu celý anebo aspo ástený do erbu byl dal,

jak to vidíme u mst Bílovce a Nov. Jiína a Krumlova, kteráž msta své po-

výšení tmto pánm vdí. Z toho následuje, že Lipník byl mstem díve
než do moci pán z Krava pišel.

!

) Ml za manželku Anežku z Kuenringu, levoboní dceru královu.

-) Proto ale Oldichovi Lipník nepatil, jak píše Brandl. (Kniha pro

každého Moravana, str. 393.)
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r. 1349 Lipník výslovn mstem hrazeným a dje se zmínka

o peeti mšan lipenských, jichž fojtem b)d toho roku Petr

Šmolka. V nekrologu minorit u sv. Jakuba v Olomouci uvádí se

ke dni 26. dubna (rok není udán, ale ve 1 4. stol
)
úmrtí Hynka,

fojta z Lipníka, a jeho bratra Ludvíka.

Jan z Krava vzal r. 1355 na spolek na zboží helštýnské, ful-

necké a jiínské bratra svého Drslava. Ke zboží helštýnskému

pikoupil vsi Podolší, Ranošov, Meziíí, Provodovice a pl eky
Olešné. 1

)
Syn Drslavv Vok postoupil r. 1373 zboží helštýnské

bratrovi svému Lackovi z Krava, kterýžto vzal ihned na spolek

Voka, Beneše a Drslava z Krava, své bratry, a Voka pro pípad
svého úmrtí ustanovil poruníkem svých dtí.

Lacek, který byl nejv. hofmistrem krále Václava, r. 1105

správcem Moravy za nepítomnosti Joštovy, r. 1408 nejv. pur-

krabím eským, a od roku 1411 hejtmanem moravským, zajistil

manželce své Markét 750 k. gr. vnem na vsích Oseku, Buku,

D. Újezd, Louce a Horce se dvorem poplužním, pokud mu
patily, a ustanovil, kdyby na roní plat 75 k. gr. nco chyblo,

že se to má z jiného zboží doplatiti. Od nho a syna jeho Jana

má Lipník první obdarování. Dal totiž r. 1378 mšanm a všem

obyvatelm V/
2 1. polí poplatných, vyjímaje knžská pole a fojt-

ství, potvrdil les ode dávna k mstu slušící, daroval všem oby-

vatelm odmrt než tak, že majetek mstu zcizen býti nesmí.

Kdyby ale bližších píbuzných nebylo, odmrt bud k mstu nebo

na jinou spasitelnou vc obrácena býti má. Kdoby dtí neb d-
dic neml, má poruenství initi s radou a se svolením purk-

mistra a starších. Za odmrt bude msto ron 60 k. gr. dávati.

Za to svobodni budou od všech dl a robot, jen platy kremní

a z polí odvádti povinni zstávají. Konen slíbil všechny pi
rovném práva chodu a plné spravedlnosti ve všech pích nechati

tak, jak msta hrazená svých svobod užívají. 2
)
R. 1394 daroval

mstu pozemky o 3
/4 lánu mezi Horkou, Trnávkou, Bohuslávkami

a Loukou na pastviska. 3
)

Lacek, zvaný od družiny krále Zikmunda „veliký pán ino-

') Pi rozmnožování zboží helštýnského uvedeny jsou toliko osady

v okrese lipenském ležící, pi nichž koup podrobnji oznaeny jsou.

2
) Dto Helštejn, v úterý po Nanebevstoupení Pán 1378. Na list tom

jest podepsán fojt z Lipníka Arnošt.
3
) Dto Helštejn, v nedli provodní 1394.



ravský“, rozmnožil zboží helštýnské o dvr a tvrt v Podolší,

dvr v Dol. Újezd, Neplachov, Stanimice, Trnávku, Svrov,

Stibo, mstýs Újezd Volavý a Kozlov. Krom zboží helštýnského

byl pánem na Fulneku a na Odrách; tyto mu v ddictví dala

Anna, rozená knžna opavská a ratiboská, vdova po Petrovi ze

Šternberka, za jeho vrné služby. Následkem spolku s Jindichem

z Vel. Meziíí držel i toto zboží, které po smrti Lackov pešlo

na Jindicha z Krava a Plumlova.

Lacek, ježto synové jej smrtí pedešli, ustanovil svou dceru

Elišku, provdanou za Alberta ze Šternberka a Lukova, ddikou
svého zboží. Než jíž r. 1417 Petr ze Strážnice, s nímž se Mar-

kéta, vdova po Lackovi, na své vno z r, 1374 spolila, zmocnil

se zboží helštýnského. Eliška, která držela zboží oderské, jej proto

pohnala ze 20.000 k. gr., že po smrti otce jejího se uvázal v d-
dictví zboží helštýnského, kdežto jí to patí. Nastalo jakési na-

rovnání, jehož ale Petr nedbal, a proto byl opt pohnán. Zemský

soud, ježto se Petr na zemské desky odvolával, odložil rozsudek

na rok 1418, který ale teprv r. 1420 byl vynesen, dle nhož Petr

Elišce na Horce, vyjma svobodný dvr, jehož pole obané lipenšti

obdlávají, na Oseku, vyjma mlýn a roboty ke mlýnu, na Pod-

olší, vyjímaje roboty ke stavb a oprav budov ke dvoru pa-

tících, a na Újezd Vladyím, tu na 2 1., tvrti a 4 zahradách,

40 k. gr. roního platu zajistil, zboží helštýnské ale podržel. 1

)

Petr ze Strážnice (1420— 1434) 2
)
byl po smrti Lackov hejt-

manem moravským. Jelikož se pidržoval strany husitské, upadl

u krále Zikmunda v nemilost a byl r. 1419 toho úadu zbaven.

Smíil se sice na jae r. 1421 s králem, slíbil mu vrnost, ale

slovu nedostal. Proto, když v íjnu .vojsko Zikmundovo z Uher

do Moravy pitáhlo, poslal král vojevdce svého Pipu z Ozora

na statky Petrovy v jižní Morav, a když tyto byly zpustošeny,

spojil se Pipa u Olomouce s vojskem biskupa Jana Železného

u odtud podnikal loupežné výpravy na statky tch pán, kteí

9 Nezakládá se tudíž na pravd, že by synové Lackovi toto zboží d-
dili a je od r. 141b— 1134 drželi, jak píše Kahlig (Helštýn str. 51), ani že by

Jan z Krava po Lackovi Helštýn držel, jak píše Volný (I. str. 260). List, kte-

rého se dovolává, jest pouze na Helštýn psán, a uvádí svdka Jana z Jiína.

Tento ve své závti z r. 1433 o Helštýn ani zmínky neiní ani se „z Hel-

štýna“ nepíše. (A. G., I. 153, a XV., 181.)

2
) Manželkou jeho byla Magdalena z Pernštýna.
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pistoupili k usneseni snmu áslavského. Když Petr uslyšel, že*

i Helštýn padl do rukou vojska královského, žádal Pemka, vé-

vodu opavského, a svého strýce Beneše z Krava a na Plum-

lov o prostednictví u krále. Bylo ujednáno, že pistoupí-li

Petr do 4 nedl na úmluvu s králem, zboží helštýnské mu z-
stane. To se i stalo 28. íjna v Uh. Hradišti. Na snm v Brn
13. listopadu r. 1421 dostalo se mu odpuštní, naež byl opt
od r. 1422 až do r. 1424 zemským hejtmanem. Jelikož se ale

pidal ke stran kališnické, byl znovu toho úadu zbaven.

R. 1428 Jan Tovaovský nadlal se svým vojskem v údolí,

Bevy v tomto okrese mnoho škod.

Po smrti Petrov zmocnil se násiln zboží helštýnského Jan

z Mesenbeka (1434— 1440), který ml za první manželku Annu,,

dceru Voka z Krava a nete Lackovu. Na tomto zboží zajistil

své druhé manželce Ofce z Mohylna 1.000 k. gr, a držel je až

do smírího soudu ve Val. Meziíí r. 1440, kdy donucen byl je

vrátili synu Petrovu Jiíkovi ze Strážnice, který r. 1447 zboží

helštýnské pro dluhy, kterých otec jeho nadlal, prodal Vokovi ze

Sovince.

Za pán z Krava dostalo se dle záznam primátora Zik-

mundka mstu práva váreného. Mšané vaili pivo z poádky;
nkteí, a tch bylo 12 (apoštolé), vaili ron 5 várek, ostatní

po 2, a to proto, že nemajíce emesla, tím se živiti chtli; sloulo

totiž právo várené „živnost mstská

V

zim od sv. Václava

do sv. Jiího vaili pivo staré, které sloulo Komperské, v lét

vaili pivo bílé nebo pšeniné. Z každé várky se platilo 12 gr.

Plat z bílých piv, který rychtá vybíral, sloul kuželní. Jelikož

právo várené bylo reálním .právem, ídila se cena dom dle potu
várek. V tchže dobách mli mšané též artikule vinných šenk
z r. 1442, dle nichž z poádky i na frejunky víno panské pro-

dávali.

R. 1437 pipomíná se Blažek z Lipníka, který koupil ves

Prusinky u Pavlovic a r. 1446 ji opt prodal; r. 1447 Jan Mlík

z Lipníka s manželkou svou Kateinou koupil svobodný dvr
v Tuín s 2 1

/2 1., jedním osedlým a lidmi poplatnými.

Když Vok ze Sovince (1447— 1467) zboží helštýnské koupil,

náležely k nmu v okrese lipenském: msto Lipník s mlýnem,

Osek, Podolší, Louka, Újezd Vladyí, Slavkov, Ranošov, Nepla-

chov, Kozlov, Výkleky, Lazniky, Stanimice, Trnávka, Horka,.



Újezd Volavý, Týn, Lhota, Hlinsko, Sobchleby, Radotín, Nice
Horní a Dolní, Syme a Kladníky. Ve Výklekách, co patilo d-
kanovi olomuckému, zstalo mu vyhrazeno, a v Kladníkách slu-

šely k Helštýnu toliko 2 l.
1

)
O tyto 2 1. pohnal Vok r. 1447 Jana

Bradku z Kochova a Kladník, že mu je násiln drží. Jan Bradka

je koupil od Jana z Mesenbeka, který nebyl spravedlivý držitel

zboží helštýnského
;

proto, když Jan Bradka opt Voka pohnal,

že si dal ty 2 1. do desk vložiti, smíili se: r. 1448 Vok tyto 2 L
Janovi Bradkovi prodal, tak že nieho více v Kladníkách nemL

Jelikož Ofka z Mohylna vna svého v desky vloženého ne-

mla, pohnala zemského hejtmana Jana z Cámburka a Jiíka ze

Strážnice. Tento opt r. 1448 pohnal Voka ze Sovince, že mu
od koupil základu jeho, kterým se ml vyvaditi z rukojemství,.

ye kterém jej Jan z Mesenbeka zavázal.

Vok dal r. 1448 manželce své Machn z Meziíí, odjinud

z Kížanova, vnem 400 k. gr. na Sobchlebícli s dolním dvorem

vyjma podací, na Hor. Néicích a na Dol. Nicích s dvorem;

oves a podrost lesní v tchto vsích si vyhradil jmenovit pro

Helštýn a pevedl vno její ze zboží kížanovského na Opatovice

u Hranic, vyjímaje mýto lipenské, které se v té vsi vybírá.

Mstu daroval r. 1453 závrbek, který leží za Tošlovým

brodem až po kouty Jana, fojta týnského, a od vrchního behu
až po velký les, na pastvisko, 2

)
a r. 1461 dal obyvatelm z Lip-

níka a Týna pozemky, na nichž byly lesy zvané Hana a Sadky,.

za mlýnem lipenským pod Lhotskou hurou proti Haškovi a jinde

okolo Zlechova, na louky, kopaniny a zahrady. Pozemky tyto

byly od úedník mesly a pruty vymezeny a jednotlivcm d-
din oddány tak, že s nimi mohli dle své vle naložiti, ale vždy

s vdomím úednik, aby tito vdli, od koho mají roní plat

33 k. gr. bez 17 gr. vybírá ti.
3
)

Ke zboží svému pikoupil toliko dvr v Symi r. 1450;:

nebo ml mnoho dluh. Dlužil pánm, zemanm, knžím a m-
šanm v Olomouci. U 29 vitel není obnos jejich ani znám;
jiným 22 dlužil 1260 zl., 325 k. gr. sir., 461 k. gr, drobných a

') Z okresu hranického slušely k Helštýnu Opatovice, Hluzov, Zimotín,

Rakov, Paršovice, Valšovice, Gernotín, Ústí, pl Zbrašova a dvr ped Hra-

nicemi s 2 zahradami.

Dto Helštýn, v sobotu ped sv. Šimonem a Judou 1453.
3
) Dto Helštýn, na den sv. Martina 1461.
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125 K penz vídeských. Všechny tyto dluhy byly na Lipníku

zajištny. Pro dluhy r. 1467 dne 6. kvtna prodal spolen se

syny svými Ctiborem a Jaroslavem zboží helštýnské za 30.000 zl.

uh. ervených rázu kemnického se lvy Albrechtovi Kostkovi

z Postupic, který je držel až do r. 1474. Za manželku ml dceru

-Jiíka z Krava Ludmilu. iVlbrecht Kostka z Postupic, fojt mar-

krabství lužického a nejv. komorník desk a soudu v Olomouci,

byl pívržencem Jiího z Podbrad, a proto mu bylo zakoušeti

nepátelství krále Matyáše, který r. 1468 v kvtnu z Olomouce

-na Lipník výpad uinil a po okolí pálil a pustošil.

Za Albrechta vypukl první spor o les „hory lipenské “ zvaný

mezi mstem se strany jedné a Osekem a Loukou se strany

druhé. Jak tyto dv vsi ke spolumajetnictví toho lesa pišly, jest

neznámo, že ale nároky na mly, dosvdují svdkové v té pi
se strany msta postavení. Albrecht r. 1474 rozhodl, že obec li-

penská, jakožto hlava a první k tm horám, má hajné jmenovati,

jmenované vsi ale podle starodávného obyeje mají na plat haj-

ných pispívati vedle slušného na n posazení. Tyto vsi, kdykoli

díví ku pálení neb stavní budou potebovati, mají se naped
na radu lipenskou obrátiti, a ta rozkáže hajným, aby potebné vy-

dali. Co by obyvatelé onch vsí díví na n pipadajícího nepote-

bovali, to smjí jenom mstu prodati 1

)

Albrecht Kostka pikoupil Popelov a Jezernici, ale pro dluhy,

které po Vokovi ze Sovince pevzal, a kterých ješt sám nadlal

tak, že dosáhly výše 8 275 zl. uh., prodal r. 1474 zboží helštýnské

Vilémovi z Pernštýna. Toho zboží vkladu dal odpor téhož roku

Jindich ze Sovince, že slíbil za nebožtíka Voka, strýce svého,

a to jest základ jeho, pánu Protivcovi st. Pi prodeji zavázal se

Vilém z Pernštýna smlouvou ze dne 25. dubna r. 1475, v niž. se-

znam vitel a dluh též zaznamenán jest, že všecko do sv.

Václava t. r. zaplatí. Mezi viteli, pokud okresu toho se týe,

jsou zaznamenáni: Bohuslav z Tršic 665 zl. uh., Jan a brati

jeho z Prosenic 900 zl. uh., fojt byškovský 200 zl. uh. a v tom

držel Trnávku, Boita 500 zl. uh. a v tom držel Jezernici.

Vilém z Pernštýna (1474— 1519), nejv. komorník soudu

brnnského, nejv. maršálek a hofmistr království eského a od

') Dto Helštýn, ve tvrtek ped nedlí Laetare 1474; Z Oseká platilo na

.hajného 63 a z Louky 37 osedlých, každý 3 d. ron.



r. 1513 hejtman moravský, tch dluh do sv. Václava nezaplatil;

nebo ješt r. 1480 jej pohnali knz Václav, oltáník a sakristián

kostela olomuckého, Kristin, oltáník sv. Andl, Jakub, oltáník

sv. Hedviky, že jim odkoupil základu jejich na Lipníku, a že jim

ani úrok v as nevydává. Koranda z Komice odkázal Domini-

kánm v Olomouci a Augustiniánm v Jevíku po 10 k. gr., kte-

réžto peníze též na Lipníku zajištny byly. Dominikáni r. 1482

koupili tch 10 k. od Augustinián, tak že mli jenom Dominikáni

na Lipníku 20 k. gr. zajištných, z kterých panství lipenské až

do r. 1652 ron 2 k. gr. platilo. Že Vilém dluh dle úmluvy

nesplácel, mlo své píiny. Hradby mstské byly pro tuto dobu

nedostatený a sešly; podobn tomu bylo i u Helštýna.

Vilémovi, o nmž Palacký píše, že byl mužem, jemuž rov-

ného hledali bychom marn v djinách eských, který se vyzna-

menával jako váleník a hrdina, jako prmyslník a jako vzorný

hospodá, šlo pedevším o pevné hradby jak kolem msta, tak

kolem Helštýna. Zikmundek, ali zpráva jeho ve všem spolehlivá

jest, zaznamenává o tom následovn: „Za pán z Pernštýna nej-

více zdi a bašty kolem msta dlali. Zd lipenské založeny jsou

na metly suché. Mistr zedník 3, tovaryš 2 a nádeník 1 vid. platu

mli; beka piva byla za pt gr., mice rži neb žita za 5 kr.,

ovsa za 4 vid. a 2 kr., a tak velké roboty byly, že obyvatelé

a sousedé lipenští o své domy jedni s druhými v zápasy šli a

mnohý dobrovoln padl, aby domu a robot pozbýti mohl, radji

na den dlal asi halíem devtkrát pro pivo šel.“ Tento záznam

mže se týkati toliko prvních let panování Vilémova. Jinak doba

pán z Pernštýna mže býti nazvána zlatou dobou jak msta,

tak i poddaných ve vsích. Snažili se, pokud možná, bemena pod-

danská polehiti, obchody a emesla povznésti, aby všichni ve

svých živnostech prospívati mohli.

Vilém pevedl r. 1402 vno manželky své Johanky z Líblic,

když její statky v Cechách za 15.000 zl. prodal, na zboží draho-

tušské, na Lipník s mlýnem i s horami, na Osek se 2 mlýny a

rybníky, na Podolší s rybníkem, dvorem a plnými robotami, na

oba Újezdy i s lesy, na panství perovské s mstem a hradem,

a na ves Kozlovice. R. 1501 pevedl opt toto vno na Plumlov

a Prostjov.

R. 1494 chtli nkteí obané lipenští, kteí k hlubokému

Závrbku pole mli, podle šíky svých polí i Závrbek si pivlast-



niti. Tomu se opela mstská rada a povolaní svdci dosvdili,

že Závrbek sloul vždy obecní, proto patí obci, a ne jednotlivcm.

Na pímluvu Vilémovu povolil král Vladislav r. 1499 mstu
dva výroní trhy s osmi dny poad sbhlými na den Božího

Ktní a na den sv. Pavla na víru obrácení a zárove týdenní

trh v pondlí. 1

)

Až dosud nalévalo se všudy na zboží lielštýnském víno

panské. Vilém uznávaje nespravedlnost tohoto bemene, aby po-

skvrnu nespravedlnosti s lidí v Lipníku i ve všech všech, které

již držel aneb ješt pikoupí, sal, povolil r. 1500 na žádost

msta, aby ono na rozmnožení svých dchod všudy na panství

víno své šenkovati mohlo. 2
)

Jelikož blahobyt v mst se rozmohl,

poalo se mnoho nových dom na pedmstí (Novosady r. 1541)

stavtí. Platy z toho, co se grunt k mstu pistaví, daroval

r. 1512 též mstu. 3
)

R. 1518 dal mstu hamfešt potvrzující práva a svobody

mstské. Potvrdil staré svobody. Aby obané náklad na soudy

zbaveni byli a doma k svým právm picházeti mohli, ustanovil

:

1. podmínky platnosti poruenství, 2. postup ddictví, ume-li

kdo bez dtí a bez poruentví; 3. není-li krevních píbuzných,

má rada mstská s radou vrchnosti vynaložiti polovici na kostely,

záduší a špitály, druhou polovici mezi vzdálenjší píbuzné; ne-

ní-li ani tchto, pipadne majetek obci
;
4. dal právo dlati smlouvy

svatební s ustanovením, kdo a jakým poadem po smrti jednoho

z manžel ddí; 5. pe o pozstalost rozhodují obecní starší, a

nemohou-li se vyznati, mají se obrátiti na vrchnost toliko
; 6. jiné

vci soudí starší a rada mstská
;
odvolání stran dje se k vrch-

nosti, kteráž jim bu soud osadí, neb je jinam k právu pustí,

odkudž nauení berou: 7. sirotci a vdovy bez jejich a pátel

vle od vrchnosti za žádného vydáni býti nesmjí; 8. jestliže by

se dcera proti vli rodi provdala, ztrácí nárok na ddictví,

léby jí rodie dobrovoln nco dáti chtli; 9. za odmrt zaplatí

msto 60 k. gr. esk. nebo 120 k. gr, míšeských; ostatní platy

bude jako díve odvádti
; 10. plat frejunkový z masa, které ma-

sai hostýnští do msta na prodej vozí, má jiti k mstu. 4
)

9 Dto Budín, ve tvrtek ped Hromicemi 1494.

2
) Dto Hranice, na den sv. Vavince 1500.

3
) Dto Pardubice, na den sv. Lucie 1512.

4
) Dto Hranice, na den sv. Jana Kt. 1518.
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Vilém koupmi rozmnožil panství helštýnské tak, že za nho
nejvtšího dosáhlo rozmru. Koupil statek drahotušský s Jezernicí,

Podhoím, Bohuslávkami a p. v. Juatskem a Sobíkovem, Malé

a Velké Prosenice s 3 purkrechty v Radvanicích a p. v. Mydlo-

vary, Veselíko s dvorem a Ghylec, dvr v Dol. Újezd. Na tomto

rozsáhlém panství se synem svým Janem založil mnoho rybník.

Na základ dílího listu z r. 1507 penechal r. 1519 zboží hel-

štýnské a statky moravské synu svému Janovi a zemel na Par-

dubicích r. 1521.

Jan z Pernštýna (1519— 1548), nejv. komoí a njaký as
též hejtman moravský, který od r. 1529—1544 jako poruník vé-

vody Václava, vnuka Kazimírova, spravoval též Tšínsko, píjmím

„Bohatý", 1

)
osvdoval jak otec jeho píze svou mstu. Tak

hned r. 1519 prodal mstu mlýn (pední) za cenu, jak sám koupil,

pod následující roní platy : za 300 m. mouky režné odvádti

budou 26 k. gr. bil., za 400 m. sladu 36 k. gr. mís., za krmení

16 vep 5 k. a 20 gr., za sekery 1
/2 k. gr., celkem ron

68 k. 5 gr. mís. a dovolil, jestliže by msto mlýn ten opravou

zlepšiti si chtlo, že tak mže uiniti beze všeho uplacování.

Valchu a dubník ševcovský u téhož mlýna si ale ponechal. Co

se robot k oprav stavu, které vsi Dol. Újezd, Louka a Slavkov

konaly, týe, jakož i robot ke mlýnu, ponechal vše po starém

zvyku. Konen povolil, kdyby si msto pálo na bezích Bevy,

které ode dávna mstu patí, jiný mlýn si postaviti, že tak

uiniti mohou, a že jeho svobodn beze všech plat užívati mají.

Jiný krom mšan mlýn stavtí nesmí. 2
)

R. 1536 na žádost

mšan slevil z mýtního platu 80 k. gr., který ron odvádli,

20 k. gr. a ustanovil nový mýtní tarif. 3
)

l

) O bohatství jeho svdí, že dle usnešení snmovního ze dne 23. záí

1526 uloženo na nejvtší bemeno válené, jakého žáden jiný z pán mo-

ravských neml, totiž že ml dodati 8 kus, z nichž žáden mén 5 cent miti

nesml, a ke každému kusu kopu koulí dáti a nad to 120 koni chovati. A. .»

XI., str. 359.
’
2
) Dto Helfstejn (bez bližšího data) 1519. Na základ toho obdarování

postaven byl pi cest ke kopaninám pod Hlinskou hurou mlýn „na Hladov u

zvaný, který pozdji ml Slepý, dle nhož Slepovský zván byl, a konen
r. 1595 v majetek msta pišel. Stával „Pod souhrady“ a ml svj zvláštní

stávek.

3
) Dto Hranice, v pondlí ped Narozením Panny Marie 1536; viz do-

datek.



Dle obdarování z r. 1500 poaly se v mst nové vinn
šenky na úkor starých množiti; aby tomu zabránno bylo, žá-

dali mšané, aby více šenkovních dom povoleno nebylo, než

jest vysazeno. Jan v to sice svolil r. 1540, ale pidal ješt ke stá-

vajícím již šenkm dva domy šenkovní Vítka bednáe a Kašpara

kováe a ustanovil, že, kdyby nkdo jiný v mst sklad vína

míti a ve velkém bud v mst aneb ve vsích prodávati chtl,

má obci dávati polovici platu, jaký odvádjí, kdož víno šenkujh.

Židm ale výslovn zapovdl víno do msta voziti a tu prodá-

vati. Zárove, jelikož msto dchod žádných nemlo, dovolil,

aby sl na obec kupována a v radnici skládána byla. Kdoby
chtl na prodej sl sekati, byl povinen ji od msta bráti; jen

jarmaníci mohli svou sl sekati. Solnici mstští platili mstu
platy sekerní a pozlatní po l

/2 k. gr. Ustanovil též, aby devo
k opravám mlýna, mostu, odvod od Bevy a na opravu špitála

dáváno bylo z les panských, kde ve slušných místech hajný

vykáže. 1

)

Téhož r. 1540 pustil poddaným z Lipníka, kteí role a pu-

stiny panské drželi, tyto pozemky ddin za plat, který až dosud

ron odvádli tak, že s nimi svobodn sice nakládati mohli,

ale od grunt, k nimž patí, bez svolení panských úedník je

oddliti nesmli. 2
)
R. 1541 pustil mstu vodu do kašn, pivovaru,

sladovny a nkterých dom a plat za vedení vody mu nechal. 3

)

R. 1545 koupili páni starší v Sou hradech místo pro pastýské

chalupy se vším krom vel.

Listy cechm dané svdí, že tehda v mst kvetla emesla

a obchod; panoval následkem toho i blahobyt a nedivno tudíž,

že v mst se usazovalo i mnoho šlechty. 4
)
Vábila k tomu sama

Ú Dto Prostjov, v úterý po nedli Invocavit 1540.
’

2
) Dto Pardubice, v pondli ped kvtnou nedlí 1540.

3
) Dto Prostjov, v pátek po sv. Martin 1541.

4
) Knihy mstské purkrechtní zaznamenávají z dob pán z Pernštýna-

až do bitvy blohorské tyto rody šlechtické a majetek jejich v mst: Žera-

novský Václav ze Sezenic (1534—1537) dvr, který po nm držel Žeranovský

Jaroslav ze Sezenic (1546— 1569) se svou manželkou Annou z Lipultovic;

Bošovský Václav 1536 purkrecht; Dobeš ze Smržic 1539 dm, který po nm
vdova Markéta ješt r. 1549 držela; Mladota Podstatský z Prusinovic 1541

grunt: ertoryjský Jan z Gertoryje a na Jestabicích (1542— 1550) dva dvory,

dm a zahrady; Žibid Podstatský z Prusinovic (1545 1557) dvr; Horecký

Jiík z Horky, hejtman mstský, 1548 dm
;
paní Divocká Markéta z Bakovic.
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osobnost Jana z Pernštýna, který po smrti bratra svého Vojtcha

r. 1534 stal se majitelem též všech statk v Cechách, a kte-

rému král Ferdinand I. dal v zástavu hrabství Kladské, kdež od

r. 1537—1540 vykonával práva panovnická.

Postavení jeho i majetek byly píinou pepychu a hýi-

vosti tak, že konen do dluh upadl a znanou ást svého zboží

odprodati nucen byl. R. 1523 pikoupil ješt Tupec, ale r. 1548

odprodal nynjší zboží Veselské, pokud mu patilo, zboží draho-

tušské a hranické. A když po jeho smrti nastoupili jeho synové

Jaroslav, Albrecht a Vratislav, podobn jak otec nádhery milovní,

pešlo i zadlužené zboží helštýnské do rukou Pty z Ludanic,

který ml za manželku Johanku z Pernštýna, za 30.000 k. gr.

(1550— 1557) dvr a grunt; paní Šišemská Eliška a její sestra panna Bohunka

ze Žerotína 1552 dvr; Rejzek Zigmund z Rudné 1553 dvr; Rejzek Václav

(1557— 1561) grunt a pl dvora; Gendl Lacek z Berouna (1557 1570) grunt

a dvr; tento dvr r. 1560 koupil Vilém Ulstorfer z Nemího; Barský Jan

z Bašt 1560 grunt; Bošovský Bedich z Polánky (1561— 1585) dva grunty

a olejnu; Vilém Syinka ze Syin 1560 grunt, od nho jej koupil Jiík ze

Zástizl a na Veselíku; paní Magdalena z Náchoda (1562—1565) dm: paní

Kateina Podmanínská z Podmanína 1565 dm; Folknar Jan z Folkenfelsu

1565 dm; Jiík Kokorský z Kokor (1566— 1576) dva grunty; Jan Nostic

z Meindorfu, též z Neudorfu psaný (1569— 1570) grunt, mlýn, chmelin a dvr;
Mol Václav z Modelic a na Oprostovicích (1569— 1602) dvr, dm, grunty

a mlýn slušící k právu ddinskému (prostední)
;
tento mlýn dal své manželce

Ann Kivadské ze Závadky; r, 1602 vzal svou druhou manželku Aurelii

Rubigalovnu z Karlsdorfu na spolek na dm na pedmsti a dvr ležící pes
cestu naproti, pavlaí pipojený; panna Magdalena Lomnická 1570 dm; paní

Kateina z Vlnova a na Broumov 1570 zboží Nosticovo; paní Anna z Du-

bicka 1578 grunt; Joachim Mol z Modelic 1580 dvr; r. 1593 pihlásila se

Oršula Molovna k tomu ddictví po svém otci a zajistila na tom dvoe byt

své maceše Krokvicrové z Kunevaldu; r. 1598 jej prodala Dtichovi st. od-
statskému z Prusinovic; Jan Bozdchovský z Bozdchova (1584— 1585) grunt;

Šebestián Tebochovský (1592—1602) grunt; Dtich st. Podstatský z Pru-

sinovic (15^3—1598) dva dvory; na jednom z nich sedl r. 1616 Adam Václav

Podstatský z Prusinovic; tento dvr jest. až do dneška pi zámku lipenském

oznaený erbem pán Podstatských z Prusinovic. Dtich ml též mlýn na

pedmstí lipenském „ve Vrbí", k nmuž slušel i kus pole. Když Petr Vok
z Rožmberka vodu ze struhy svedl jinam, takže na mlýn více nešla, dal

Dtichovi v náhradu za mlýn kus lesa v cen 300 zh, ležicího u studánky

pi obci lipenské, která leží pod cestou od Podštátu k Vel. Újezdu. Stvolinský

Jií z Vošovic (1599—1611) dva grunty; Krošovský Karel z Frumberka s man-
želkou Alenou epickou (1603— 1612) grunt; Žernovská Ludmila ze Žernova

(1604) grunt; Vlak Kašpar z Tuova (1604— 1615) dvr a grunt, r. 1B15 vzal

9
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eských. 1

)
K statku helštýnskému patilo : Hrad Helfenstejn s m-

stem Lipníkem a s pedmstím a s mýtem tak, jak Lipenští na to

obdarování mají, i s tím, což k tomu mstu od starodávna ná-

leží, a vsi: Týn se dvorem, který k zámku náleží, Pavišovice,

Volšovice, Rakoví, Byškovice, Píkazy, Oujezd Vysoký, Nice
Horní, Nice Dolní, Sobchleby, v Tuín, což tu mli, Radotín,

Hlinsko, Lhota, Osek, Podolští, Malé Prosenice, Veliké Prosenice,

Sajsky, Tupec, Oujezd Dolní, Trnávka, Louka nad Lipníkem,

Slavkov, Bohuslávky, 3 dvoáci ve vsi Symi, a pusté vsi:

Smolno, Stítež, Popelov, Kožíšov, Kaly, Neplachov, Provodov,

s pustatinou Píkazkou, s kost. poddacími, s mýty od panství

Perovského; s mýtem ve vsi Vítonicích, s mýtem ve vsi Vysokém

Oujezd a s mýtem ve vsi Velikých Prosenicích. 2
)

Pta z Ludanic (1553— 1559) s Václavem z Ludanic (1553

—

1571) potvrdili r. 1553 mstu všechna obdarování až na to, že,

kdyby nco k Helštýnu pikoupili, tam své víno šenkovati budou. 3
)

Tím osvdili, že nemíní pokraovati cestou pán z Pernštýna

ku prospchu msta, což i skutky potvrdili. Postaviti si totiž

pivovary v Týn a v Bohuslávkách, aby své pivo ve vsích na-

lévati mohli, ímž mstu píjm ubylo. Pidržovali poddané

z msta k robotám a pípežím bezplatn. Obzvlášt pak za

Václava z Ludanic, který od r. 1555 byl zemským hejtmanem,

návodem jeho úedníka Jiíka Kosteláka, dly se mšanm pe-
kážky v odevzdávání a prodávání statk; zemel-li kdo, a za-

svou manželku Žofii Brabantskou z Choban na spolek a lato po jeho smrti

provdala se za Jošta Henfštengla z Radun, kterého r. 1620 vzala na spolek;

Navoja Bernard (1605) grunt; Želecký Jan z Poenic a na Všechovicích

(1605— 1618) dm a grunt; Vrochyn Jiík z Reptv (1607) grunt; Blská Anna

z Blé a na V. Lesinkách (1607— 1612) dm; Žernovský Jan Jakub ze Žernova

se svou manželkou Dorotou Laryšovnou ze Lhoty (1608) grunt; Vlak Melichar

z Tuova (1609— 1620) grunt; Vratinský Mikuláš z Vrouciny (1611) se svou

manželkou Eliškou Pangarkovou z Reitzenšlagu grunt; Žernovský Viktorin ze

Žernova (1612) dm; Pergar Joachim z Pergu (1612) grunt; Trach Jií

z Beziho a na mlýn svobodném v Jezernici (1622— 1628) dm. Roku 1559

pipomíná se Bedich Lipenský, který dostal list erbovní s pídomkem z Týna.

(Doerr: Der Adel.)

9 Že by kdy zboží helštýnské patilo Janu Kropáovi z Nevdomí, jak

píší Galaš v djinách Hranic str. 48, a Elvert v Notiz. Bl. 1878 str. 43, ne-

zakládá se na pravd.
2
) Z. d. O. (netiš.), XXV., 93.

9 Dto Helfenštejn, na den sv. Václava.
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nechal hotové peníze, pán pod záminkou pjky si je pivlast-

oval; dly se pekážky vdovám a sirotkm, když chtli vstou-

piti v stav manželský, a žádány byly poplatky za povolení ke

satku. Smutné následky takového zkracování ve starých právech

jeví se v knihách purkrechtních, které v tch dobách zazname-

návají nkteré odbžné grunty, dvr a mastný krám. 1

)

Pta vypjil si r. 1556 od olomoucké kapitoly 1000 r.,

zaež jí v zástavu dal svj píjem z msta obnosem 30 k. gr.

ron; msto pitisknutím peeti dosvdilo, že za dluh ruí.

Pta zemel r. 1559 a po nm držel zboží toto Václav z Ludanic. 2
)

R. 1561 povstal spor mezi Lipníkem a Olomoucí o mýtné;

obec lipenská se ohradila, že má právo bráti mýto z každého

postavu, který se mstem veze, po 2 gr. bil.; Olomoutí ale

mívají na vozích až na 100 postav a nebere se více mýtného

než 4—5 gr.
;
naopak soukeníci lipenští by si mohli stžovati,

ze v Olomouci dostanou sotva dva postavy darovány. 3
)
Václav

z Ludanic dal manželce své Johance Mezíské z Lomnice

10.000 k. gr. na zboží helštýnském vnem.
Tato zemela r. 1568. Když Václav r. 1571 zemel, 4

)
ddila

9 Dle výkazu o daních r. 1555 bylo toho roku 348 stran v L. da
platících, a sice v mst 132, v Osecké ulici 50, v Moravské 27, v okolí msta
(strana severní) 32, v Hranické 32, na Novosadech 17, v Souhradské ul. 29,

ve Zborské 13; z Louky 7, z obce kesanské ješt 5 a ze židovské obce

4 poplatníci. Roku 1570 byl grunt na pedmstí za 200 r., mastný krám za

18—28 r., dvr za 340 r., a zstalo- li pi nm veškeré píslušenství, kon
drbež, za 800 r.

2
) Václav z Ludanic dovolil r. 1570 vládyce Václavovi Molovi z Modelic

koupiti si grunt a dvr u brány Hranické, který se potom nazýval Molovský,

a pi tom uinil mu mnohá obdarování. Václav Mol koupil roku 1571 mlýn

(prostední), který slul Molovský, a kterýž prodal roku 1589 Petrovi Vokovi

z Rožmberka.
3
)
Bokova sbírka v zemském archivu . 8937.

4
) Byl pochován v Roketnici, kdež byla rodinná hrobka. Náhrobní jeho

kámen vnoval rytí z Levenau do zem. musea v Brn, kdež jest hned na právo

v pedsíni u hlavního vchodu pipevnn ke zdi. Po obrub táhne se dvou-

ádkový nápis v latin, majuskuli (ponkud porušený):

.{vnjší ádek) TVTO O LEZI O VROZ[ENY O PAN] O PAN O
[WACZLJAW O Z O LVDANICZ O A O NA O HELFENSTEINIE

O A O ROKETNICI O KTERÝ O
ZIWOT O SWUG O DOKONAL O W O MIE
STIE O WIDNI O WE O STRZED V O PO O PAMATCE O PO-

W1SSENI O SWATEHO O KRZIZE O W O PATAV
9*



zboží helštýnské a s ním i 108.238 k. 9 gr. a 15 1

/2 h. dluh
jejich jediná ptiletá dcera Kateina z Ludanic, poslední svého

rodu. Jménem sirotka vládli úedníci tak, že msto bylo nuceno

podati stížnost k jejímu poruníkovi, zemskému hejtmanovi Za-

chariášovi z Hradce, který r. 1577 naídil porovnání a pátelskou

úmluvu v Lipníku. Msto zastupovali páni Znata z Lomnice na

íanech, nejv. sudí moravský, Zdenk ianský Kavka z ian
a na Broumov a Jan st. ze Žerotína a na Námšti. Sirotka

Kateinu zastupovali páni Jan ml. ze Žerotína a na Strážnici

a Hynek Brtnický z Valdštýna a na Brtnici. Bylo smluveno 1.

že msto má úplnou svobodu prodávati svj majetek; 2. že jest

prosto všech robot; páni ale vli toho mají, než beze všeho

nucení, za plat práce a pípeže si objednávati; 3. sirotí peníze

pijímá toliko mstská rada; odvolal-li by se kdo na pána, v tom

mu bránno býti nemá; kdo by po výpovdi panské ješt k ža-

lob se utekl, má býti trestán; 4. vdovy a sirotci mají vli bez

uplacování vrchnosti v stav manželský vstupovati, ale ne na cizí

panství; 5. msto má právo své víno všudy na panství, Byško-

vice a Horní Újezd vyjímaje, šenkovati; jiné obce ani své ani

panské víno šenkovati nesmjí; 6. protože msto na vystavování

piva do vsí obdarování nemá, tu z dobré vle zmocnnc Ka-

teininých ku prospchu msta puštny Osek, Tupec, D. Újezd,

Trnávka, Bohuslávky, Slavkov, Hlinsko, Radotín a Sobchleby.

Kdyby tyto vsi pivo odjinud braly, mohou je jim Lipenští po-

brati anebo beky s takovým pivem osekati. Kdo lipenské pivo

vezme, jest povinen je do 4 nedl zaplatiti a fojti mají k tomu

bezplatn napomáhati. Za to msto, též z dobré vle, z tch
dluh, které od pp. Pty a Václava na zápisy ujištny byly,

3.000 r. poráží a daruje. 1

)

Kateina z Ludanic (1571— 1580) byla císaským dekretem

jako 71etá prohlášena plnoletou a potvrdila r. 1580 mstu všechna

obdarování i narovnání z r. 1577. á

)
R. 1580 byla majíc vku.

(vnitrní ádek) O HODINV O NA O PVL [O ORLOGI O GEHOZ O
DVSSI O PAN O BVH O RAGZ O MILOSTIW O EEYTI O'

A o TVTO O GEST O POCHOWA
N O W O PATK O DEN O PAMATKY O SW
ATEHO O FRANTISSKA O LÉTA O PAN1E O i 05070

1

o-

J

) Smlouva sepsána byla v pondlí ped sv. Jiím 1577.

0 Dto Helštýn, v pondlí po sv. Antonínu 1580.
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svého 14 rok provdána za Petra Voka z Rožmberka, taktéž

posledního svého rodu, kterého ihned vzala na spolek na své

zboží.

Petr Vok z Rožmberka (1580— 1593) potvrdil taktéž r. 1580

mstu všechna obdarování, 1

)
penechal správu zboží helštýnského

svým úedníkm, ne vždy spolehlivým
;
sám pebýval více na

svých statcích v Cechách. Roku 1591 prodal mstu svj dvr
v Oseku a dvr s 10 poddanými v Tuín i s grunty panskými,

jak to koupil od Marianny Višovské z Petrovce, vdovy po Zik-

mundovi ivicovi z Borové s polemi a loukami, s rybníky v obci

osecké, s jezerem pod velkým rybníkem prosenským, s ekou,

lovením ryb, s robotami i platy za 3.800 zl.
2
)

Též jim r. 1592,

když primátor a nkolik konšel lipenských pišlo do Krumlova

na poheb majorátního pána Viléma st. z Rožmberka, nabízel,

aby dluhy na zboží helštýnském, které obnášely asi 80.000 zl.,

pevzali, za to že budou moci zboží toho tak dlouho užívati, až

dluhy budou zaplaceny. Strana bratrská chtla na to vejiti, než

strana luteránská se rozpakovala a tak k tomu nedošlo.

R. 1593 prodal Petr Vok Hynkovi st. Bruntálskému z Vrbna

za 1 10.560 zl. erv. a za 1030 zl. uh. rázu kemnického zboží

helštýnské, zámek helštýnský s pihrádky, krmu, dvr poplužní,

pivovar a mlýn v Týn, Lipník s ulicemi a kostelním podacím,

a se všemi všemi, a to tak, že Hynek 50.000 zl. splatil, ostat-

ními ml zaplatiti dluhy widerkaufní. Co se tch 1000 dukát
a 560 zl. týe, ty poukázal na židech lipenských, kteí je mli
Plynkovi splatiti. K tomu mu Vok ponechal na Helštýn vojen-

skou výzbroj, obilí, dobytek a svršky. 3
)
O majetku bratí stala

se zmínka výše.

Hynek st. Bruntálský z Vrbna (1593— 1597), zemský hejt-

man, pijal 11. kvtna 1593 od mšan slib lovenství a pod-

danství a dosvdil t. r., že msto z upímné lásky poddanské

mu v Oseku hospodu „Labu“ k vystavování piva týnského pe-
nechalo, zaež jim slíbil, že jim to svou milostí vynahradí. 4

)

R. 1594 potvrdil mstu všechna obdarování a svobody, osvobodil

je na jejich žádost od stavení vdov a sirotk a slíbil, že jich

') Dto Helštýn, v pondlí po sv. Matouši 15S0.
2
) Dto Bechyn, na velký patek 1591.

:5

) Smlouva trhová dto Olomouc, v sobotu po sv. Jiím. 1593.
4
) Dto Lipník, v pondlí po sv. Janu Ktiteli. 1593.
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nikdy k službám svým bráti nebude, nýbrž že je ponechá

v ochran msta, než na cizí panství bez jeho vle v stav man-

želský vstupovati nemají. Povolil dále, aby úadové déle než

jeden rok v úad drženi nebyli, le by se stalo, že by úad ob-

noven býti nemohl. Kdo z úedních osob by se proti vrchnosti

provinil, nemá více ‘na Helštýn, nýbrž v mst vznn býti;

jen kdyby se provinní týkalo velké vci neb hrdla, nebo pocti-

vosti aneb jiné píiny, kterou mstským vzením trestati nená-

leží, to sob ponechal bu na Helštýn neb jinde potrestati.

1

)

Z doby pán z Vrbna, a sice z r. 1594 a 1604 zazname-

nány jsou dluhy zboží helštýnského u kapitoly olomucké, za

které msto ruilo, a na nž roní platy z dchod panských vy-

bíralo a svým nákladem a prací kapitole odvádti povinno bylo.-)

Hynek, který v Lipníku zámek na míst grunt r. 1596

koupených vystavl, zemel r. 1597. Po jeho smrti psali se jelm

synové Jan, Jiík a Štpán pány na Helštýn, než ješt téhož,

r. 1597 píše se Jiík sám pánem na Helštýn.

Jiík Bruntálský z Vrbna (1597— 1620), nejv. sudí moravský,

obnovil r. 1597 mstu obdarování a dovolil, aby, kdož domy
šenkovní mají, i pálené páliti a v mst i ve vsích všem i židm
prodávati mohli; kvasnice na pálené mají kupovati v týnském

pivovae. Kdo by jiný pálil, tomu úad mstký džbány i kotle

pobrati a k dobru obecnímu obrátiti mže; takový ale zaplatí

ješt vrchnosti 5 k. gr. pokuty. Za toto obdarování bude msta
povinno ron 80 zl. platiti. Kdyby ale snmem nebo naízením

císaským poddaným pálené páliti se zapovdlo, nebudou po-

vinni plat ten dávati.

A jelikož msto mlýn na Hladov, který povodní poškozen

byl, pro zlepšení gruntu obecního dalo rozboiti, potvrdil mu
behy u struhy a pivlastnil za roní plat 23 r. 3

V

2
gr. a

)

Roku 1599 stžovali si mšané, kteí výsadní domy k šen-

kování vína mli, u pana Jiíka do žid lipenských, kteí na nm

Ú Dto Bruntál, na den sv. Tech Král 1594.

2
) Dluhy ty obnášely : 1000 zl. erv. uh. (1 zl. = 108 kr.) z doby Jana

z Ludanic a na Kvasících, 450 k. gr. a 500 k. gr. z doby Pty z Ludanic;:

z doby Kateiny z Ludanic 300 zl. na stíb. tolarech, a 100 k. gr. širokých

= 274 zl. 8 gr. 2 pan. bílé;, z doby Petra Voka z Rožmberka z r. 1590 na

tolarech 1.700 zl. Roní platy (úroky) obnášely 9272 k. gr. a 120 zl.

3
) Dto Lipník, v pátek po sv. Václavu 1597.
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vylákali obdarování, že si mohou pt beek vína pro svou po-

tebu do msta dovézti, což bylo na odpor výsadám mšanm
r. 1500 a 1540 daným a panem Jiíkem potvrzeným. Proto žá-

dali mšané, aby obdarování židm dané bylo zrušeno. Jiík

rozkázal židm obdarování toto vrátiti, zniil je a dal mstu
nové obdarování, v nmž slíbil, že nedopustí židm žádných vín

v mst skládati, šenkovati, a že jím ani žádného takového ob-

darování nedá. Stalo-li by se, že by žid víno skládal, anebo

nkterý kesan pod jakýmkoli zpsobem víno pro židy do msta
pivezl, tu z naízení obce kesanské a s radou vrchnosti mají

taková vína býti pobrána a z msta i z pedmstí vybyta; židé

pod žádnou záminkou jich šenkovati nesmjí. Nad to žid nebo

kesan postižený vzením trestán býti má. Za to, kdož víno

šenkují, dají pánu roního platu 20 zl.
1

)

Roku 1600 koupilo msto od Jiíka z Vrbna cihelnu za

20 dukát — 17 k. gr. 8 gr. 4 d. O blahobytu msta tehdy svdí
i okolnost, že si též piva olomuckého popávali, z nhož plat

k mstu šel. Téhož roku konala se po mst sbírka na nový

hbitov.

Jelikož v tch dobách ustavin nebezpeí válené hrozilo,

dalo msto r. 1600 pod vží trubai (kostelní) udlati doly na

skrýše a roku 1607 byly i hradby mstské zvýšeny. Za kopání

skrýší dalo msto hrobam 16 gr. 2
)

Roku 1607 zemela Jiíkovi manželka Eliška z Gizinku

a pochována byla v kostele mstském ve sklípku pod pokojíkem

panským. Roku 1609 zajistil Jiík druhé manželce své Alen
z Kvasíc na zboží helštýnském 15.000 zl. vnem.

Za pán z Vrbna uinn poátek s ponmováním msta.

Jsouce luteráni klonili se k Nmcm a zavedli úednictvo n-
mecké na svém zboží. K roku 1609 zaznamenává Zikmundek

(list 154.), že tehdy Jakub Zborovský byl nejvtším faktorem

nmeckým, a že byla v obci divná dije o knze. Nmci chtli

míti knze nmeckého a J. Mt. pán jim k tomu pomáhal a toho

Zborovského, který byl zlodjem (kradl židui peiny a šaty a na

Daskabát je prodával), rád by byl pi hrdle zachoval. Zborovský

0 Dto Helštýn, ve tvrtek po nedli Invocavit 1599.

ž
) Registrum všech dchod z r. 1607 zaznamenává, že i starý kus,

zvaný prdelnik, byl spraven a okován.
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byl ale pece sat. O založení nmecké duchovní správy a školy

pojednáno bylo výše. 1

)

R. 1611 dne 4. ervence uinilo msto s pánem svým

smlouvu trhovou. Jiík mu prodal dm a dvr Molovský na

pedmstí u brány Hranické se vším tak, jak to koupil od Vik-

torina st. Žernovského ze Žernovy. Msto mu za to postoupilo

dvr Osecký, který od Voka z Rožemberka koupilo, a nad to

uvolilo se zaplatili Viktorinovi Žernovskému o sv. Bartolomji

800 zl. mor., které Jiík mu byl dlužen. Svršky a dobytek si

každý ze svého dvora vzal. Protože ale Jiík od dvora Molovského

louku si ponechal, dal za to mstu kopaninu Janikovskou od

dvora Oseckého; osvobodil msto od všech plat ze dvora a po-

zemk k nmu slušících a dal mu na vli jej prodati nebo pro-

frejmariti komukoli, jenom ne osobám stavovským; toliko ze dvou

luk platilo msto ron 1 zl. 13 gr.

2

)

Na žádost msta a na pímluvu Jiíkovu povolil císa Matyáš

tvrtý výroní trh v pondlí po Nanebevzetí P. Marie s 8 dny

poád sbhlými a s frejunkem, a trh na kon ve stedu po první

nedli v post, a tímtéž listem stvrdil již povolené výroní trhy

na den Božího Ktní, sv. Pavla na víru obrácení a sv. Havla8
)

R. 1613 stihla msto velká pohroma, která tím tíže na msto
dolehla, protože od r. 1599— 1611 panovala drahota a r. 1605

a 1606 zuila morová rána. Toho roku totiž na provodní nedli

(14. dubna) lehla vtší ást msta popelem. Na rozmnožení dchod
postavila obec opt mlýn na míst bývalého Slepovského; ale

i ten pozdji byv vodou odplaven, úpln zanikl. Jelikož mnozí ná-

sledkem rzných nehod prodávali pozemky bez vdomí panských

a mstských úedník, zakázal Jiík r. 1616 takové smlouvy trhové

pod pokutou 20 k. gr., kteréž jak prodávající, tak kupující pánu

zaplatiti povinen bude.

Dle zaznamenání Zikmundkova, byly v tch dobách asté

spory o pastvu a meze mezi lesem mstským a lesem slušícím

9 Ješt r. 1678 psány byly obecní úty esky, též i v první polovici

18. stol.

9 Dto Lipník, v pátek den sv. Maí Magdaleny 1611.

3
) Dto Víde, den sv. Šastného 1613. Jaké dležitosti výroní trhy byly,

poznati z toho, že se svolením dkana ped poetím trhu a na ukonení

velkým zvonem se zvonilo. Frejunk (výroní trh) vyzvánli mstští žoldnéi,

kteí hlídali pi radnici a na vžích na branách.
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ke zboží drahotušskému, jehož držitelem byl Václav Mol. Tak

r. 1615 zapsáno bylo do register purkreehtních ddiny Podhoí,

že bude-li mlyná z pekelného mlýna, poddaný pana Mola, v lese

mstském pásti, zaplatí z každého kusu hovzího nebo koského

1 k. gr. a od svin 15 gr. R. 1617 ustanoveny byly meze. Pi
té píležitosti žádali mšané od p. Mola kus lesa, protože je

rodi lipenský, otec, matka a jiní pátelé jeho že v kostele i pi
kostele pohbeni jsou. Obec za ten les se zavázala kameny na

jejich hrobech opravovati a na sv. Václava, na budoucí památku

jeho jména, chudým ve špitále a do školy za 1 k. gr. obd dáti

pistrojiti, a k tomu jiných poteb od chleba pidati. Václav Mol

s díky to pijal, ale dodal, že tak uiní, až spatí, co lipenští žá-

dají, bude-li za to dar státi. Než hajný z Podhoí Martin Kuava
namluvil Molovi, že práv v tom lese má jistý kus zve. „Mol

se rozmýšlel, až rebelie pišla
;
Mol v Olomouci v arest zemel

a my jsme nedostali za prach u koní Zikmundek. 1

)

Pišel stavovský odboj a s ním válka BOletá, která se stala

i našemu mstu osudnou.

Jiík z Vrbna jako horlivý luterán stál proti Ferdinandovi IÍ.

Roku 1619 byl lenem vlády direktor a lenem defensor; byl

mezi vyslanci šlechty moravské, kteí mli stavy slezské proti

Ferdinandovi II. získati; roku 1620 zvolen do poselstva, které

mlo uvítati zimního krále Bedicha, pjoval tajn zemi peníze

na vojáky a pracoval mnoho na odvrácení Moravan od císae.

Již koncem dubna roku 1619 zmocnilo se vojsko slezské

Lipníka; r. 1620 v únoru vojsko polské, které císai na pomoc
táhlo, zpsobilo mnoho škod v mst a okolí drancováním

a pálením. Po bitv na Bílé Hoe prchl Jiík z Vrbna, který byl

zaazen mezi rebely prvé tídy; navrátil se ale a prosil císae

o milost. Douíaje v milost císaskou poslal své komisae, kteí

r. 1621 v pondlí po sv. Trojici znova Lipenské v slib a pod-

danost vzali. Jiík ale byl jat a zemel ve vzení. Den, kdy

zemel, jest neznám. Na podzim vpadl sem a pustošil zdejší kraj

markrab Jií, pán na Krov, a dobyl i Helštýna. S ním zá-

rove vpadl sem Betlen Gabor, kníže sibiské, spálil pedmstí

9 Týž Zikmundek zaznamenal, že ve starém ratuzi, kde Pavel Otrapek

býval, pamti psané se nacházely; ale ratuz byl vyloupen za starého radního

Martina Sleziny. Apogr. X., 406, 418.
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a sevel msto na tak dlouho, až se vzdalo a nepíteli krom
proviantu 2000 zl. vyplatilo; na to tu s 1000 rejtar pezimoval.

Pitáhl sice Lichtenštejn se 4000 vojska mstu na pomoc, byl

ale od Betlena odražen.

Msto hned s poátku vysílalo posly na všechny strany

hledat pomoc, aby se vojska nepátelského zbavilo; poslm tm
vyplatilo za cesty 315 r. 8 gr. 5 1

/2
d.

;
verbovalo vojsko na

obranu msta, jemuž vyplatilo 702 r. 26 gr. 4 d., a poslm v této

záležitosti 65 r. 22 gr. 3 d.; než vše marn. Na vydržování

vojska od r. 1620— 1622 zaplatilo 14.243 r. 25 gr. 2 d. Za to,

že piinním Krištofa Karla Podstatského uchránna byla chudá

obec toho, že se tu nekonaly vojenské pehlídky r. 1621, za-

platila obec jemu 171 r. 12 gr. 6 d. Na tyto a jiné výlohy na-

dlalo msto mnoho dluh u osad 1

)
i u jednotlivc. O obta-

vosti oban v tch dobách svdí, že krom povinných poplatk

konali i dobrovolné sbírky na poteby mstské, které roku 1621 vy-

nesly 406 r. 12 gr. 6 d., a, jak Zikmundek píše, byli ožebraeni.

Akoli rozsudek, kterým Jiík z Vrbna byl svých statk

zbaven, teprve 7. lištopadu r. 1622 vynesen byl, dostal se Lipník

se zámkem Helfenštejnem listem dvorní kanceláe z Vídn již 16.

dubna r. 1622 2
)
olomuckému biskupovi a kardinálovi Františkovi

z Ditrichštejna (vyobrazení jeho viz v okr. Kromížském, str. 1 83.) r

který od r. 1621 byl generálním komisaem Moravy, a to v ná-

hradu za škody, kterých utrpl na svých statcích a v odmnu
vrnosti císai. Vdov po Jiíkovi, která mla na zboží tomto*

vnem 15.000 zl., a 6.400 duk. císai pjila, dostalo se za vše

v náhradu zboží kvasické, které díve bylo jejím majetkem, a zá-

rove jí bylo uloženo, dítky po katoliku vychovávati.

Kardinál Frant. z Ditrichštejna (1622— 1636) dekretem ze

dne 19. ervna 1622 zrušil všechna obdarování mstská a naídil,

aby všechny listy na obdarováni do dvorní kanceláe zaslány

byly. Péí jeho další bylo své panství od vojska nepátelského*

vyistiti. Na jeho žádost bylo vysláno císaské vojsko, které

z Helštýna vypudilo Valachy, jižto od r. 1619 pod vdcem svým
Adamem ejkovským z Vickova se tam zdržovali. Byvše z Hel-

štýna vypuzeni zmocnili se Lipníka, do nhož ve tvrtek po sv.

') Msto si vypjilo peníze od Spálovských, Podstatských, Stílenských

a z erného, od poddaných na panství helštýnském, celkem 2.355 r. 2 gr. 4'/2 d_

2
) Vklad uinn r. 162i. (Z. d. O., XXXV., 5).
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Lukáši vtáhli a 4.000 zl. výpalného žádali. R. 1623 ve 20. ne-

dli po sv. Duchu zmocnil se Lipnika Valdštýn, který tu zanechal

posádku až do r. 1624 pod hr. Laryšem a Bernardem Schólem.

Následkem útrap válených nastal na podzim r. 1624 mor
po 3 msíce v mst a okolí trvající, který v mst samém jak

z obanstva, tak z vojska pes 800 obtí si vyžádal, a jelikož

r. 1623 byl neúrodný a r. 1624 kobylky mnoho škod na polích

nadlaly, povstala tak velká drahotu, že v mst byla mice
rži za 20 r., kráva za 50 r., cent másla za 300 r. a mice pole

za 80 r. Msto prodalo kardinálovi ves Prusy za 5.000 r. dlouhé

mince, kteréžto peníze na vojsko vynaložilo a vypjilo k témuž:

úelu jiné peníze, tak že dluhy jeho vzrostly na 80.000 zl.

Rodokmen pán z Ditrichš tejna, pokud se týe
Lipníka:

Hr. Adam f 1590.

m. Markéta, vévodkyn Cardonská (n. 1555, f 1609).

Zikmund f 1600. 1. František (n. 1570, f 1636)..

m. Johanka de Scala.

2.

Maxmilián (n. 1596, f 1655).

I. m. Anna Maria kn. z Lichtenštejna f 1638.

II. m. Žofie hr. Mansfeldová f 1677.

3. Ferdinand Josef (n. 1626, f 1698). • Anna Františka.

m. Eliška kn. z Eggenburku. m. Walter z Leslic.

4. Leopold Ignác (n. 1660, f 1708). 5. Walter Xaver (u. 1664, f 1738).

m. Dorota kn. Salmová, 1. m. Susana Morkovská ze Zástizl f 1691.

bezdtní. II. m. Karolina Pruskovská z Pruskova f 1734.

6. Karel Max (n. 1702, f 1784).

m. M. Anna hr. Khevenhllerová f 1764.
" —

i

! i " 'i n " v

7. Jan Karel (n. 1728, f 1808).

l. m. M. Kristina hr. Thunová f 1786.

II. m. Anna Baldaufová.

8.

František Josef (n. 1767, f 1854).

m. Alexandra hr. Šu valová.

9.

Josef (n. 1798, f 1858).

m. Gabriela hr. Vratislavová z Mitrovic.-

10.

Gabriela (n. 1825, f 1909).

m. Alfred kn. z Hatzfeldt-Wildenburgu.

11.

Antonie n. 1856.

m. Robert hr. Althann.
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R. 1624 byl povýšen kardinál do stavu ddiných knížat

íšských, uinil zboží své statkem svenským a nazval je pan-

stvím lipenským. Jaké pízni u císae se tšil, poznat! z toho,

že sml udílet! titul šlechtický, raziti peníze, a že požíval titulu

„Eure Liebden“ jen panovnickým rodinám píslušného.

Aby posádka císaská na Helštýn více místa mla, pe-
ložil kardinál r. 1626 úady vrchnostenské do Lipníka.

Okolo sv. Vavince r. 1626 stanul Mansfeld s 18.000 muž
u Lipníka. Než marn msta dobýval; ztrativ tu asi 200 muž
konal loupežné výpady po okolí a odtáhl teprve, když se Vald-

štýn u Olomouce utáboil. Vojsko nepátelské sice odtáhlo, za

to ale vojsko císaské, které tu leželo, mnohé tžkosti mstu p-
sobilo, tak že na jeho stížnost kardinál r. 1627 s císaem odvo-

lání posádky ujednal.

R. 1628 dostalo se Lipníku nového obdarování od kardi-

nála. Všechna stará obdarování byla pro úast msta na vzpoue
zrušena; jelikož ale obyvatelé se k náboženství katolickému vrá-

tili a r. 1626 pi hájení msta vrnými se osvdili, dal jim ná-

sledující obdarování: 1. nikdo nesmí za obyvatele nebo do cech
býti pijat než katolík; kdo neumí isti nebo psáti, smí se toliko

na pedmstí usaditi. Na život katolický dohlíží fará a panský

úedník. 2. Do úadu mají se voliti ron o novém roce lidé

dobré povsti, o níž svdí fará a panský úedník. Úad má
vše podle spravedlnosti souditi a odvolání k nmu nezastavovati

;

kdo se proti tomu proviní, má býti trestán kázní v mst; vtší

proviny mají trestány býti bu na Helštýn nebo kde pán usta-

noví. 3. Aby se msto rozmáhati mohlo, a) potvrdil mu jeho

majetek a ustanovil, že nový úad má vždy mezníky obejiti;

b) daroval platy ze staveb, masa hostýnských a z vína pod

obruí prodávaného, jakož i díví z les panských na opravy

mlýna, vodovodu a špitála; c) o soli ješt ustanovil, že kdo by

na panství jinde než v mst sl prodával, taková sl propadne

do komory panské; mšanm dovolil pro svou potebu sl i jinde

kupovat!; d) potvrdil právo odmrti za 60 zl. mor. a ustanovil, že

každý jest povinen podle své vle nco duchovenstvu odkázati,

a neuinil-li tak, jsou k tomu povinni ddici. Kdo by zemel bez

poruenství, bez dtí a pokrevných píbuzných, a jestli by se do

roka žádný pítel dosplý, v zemi osedlý, k ddictví nehlásil, le
by ven ze zem byl, a tudíž hlásiti se nemohl, patí pozstalost
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vrchnosh. Byl-li by na ddictví nápadník cizopanský, dá pátý díl

na duchovenstvo mstské a jest povinen, ddil-li grunt, platy

z nho odvádti a do doby úadem ustanovené hodnou osobou

jej osaditi aneb sám na nm den a rok vysedti. Není-li blízkých

píbuzných, tu rada mstská s vdomím panských úedník polo-

vici majetku má obrátiti na kostel, špitál a záduší, druhou polovici

má rozdliti mezi vzdálené píbuzné nebožtíka, a není-li tch,

patí obci. Co se lidí zle Zachovalých týe, tchto celý statek

pipadnouti má vrchnosti; e) propustil vdovy a sirotky od stavení

a slíbil, že jich do cizích služeb dávati nebude; mšanm dal

volnost na cizí grunty se sthovati; sirotky, dokud stavu ne-

promní, vyhradil si dle poteby ke svým službám; f) dal právo

dlati smlouvy svatební a ustanovil poad ddic; g) povolil pivo

vaiti, v mst panský dm vyjímaje šenkovati, a vystavovati je

toliko do Tupce, Trnávky, Bohuslávek, Louky, Slavkova, Rado-

tína a Sobchleb. Šenk vinný ale sob vyhradil. Co se pálenky

týe, platiti má obdarování z r. 1597 ;
h) odpustil roboty, aby

„ rozdíl, který mezi poddanými našimi mstskými a selskými

z pouhé milosti pro vážnost msta iní, skuten poznati mohli.

“

Vymínil ale sob a svým nástupcm, aby mšané pi píjezdu

a odjezdu pán svých nejdále na 4 míle dávali pípež, a hofei

aby za platy slušné v poselství dle poteby služby konali,

i) Stvrdil mstu 4 výroní trhy a trh koský, jakož i právo

mílové. Židm stvrdil starodávná obdarování, ale zakázal jim

plésti se v živnosti a emesla mstská; v rozepích mezi nimi

a kesany rozhoduje rychtá kesanský. Poplatek za košer ale

plynouti bude do dchod panských. Ponechal mstu mýto za

60 r. roního platu a svolil, aby jednou tak velké poplatky

vybírati mohlo. Vrchnost dá na školní oficiály 20 r. k) Rozhojnil

mstský erb. Za toto obdarování dávati bude msto sloužit!

mši sv. za jeho živobytí a po smrti anniversarium 4. íjna svým

nákladem na budoucí asy a mstská rada bude povinna pí-

tomnu býti, se modliti a na ofru jiti.
1

)

Téhož roku dal i cechm nové ády a vymohl r. 1629 na

císai pro msto pátý výroní trh v úterý ped sv. Kateinou. 2
)

Ú Dto Mikulov, 10. ervence 1628.

2 Dto Víde, 24 ervence 1629. Za císae Františka I. zamnny byly

dny trh výroních tak, že nyní se konají v úterý po obrácení sv. Pavla, ve
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Jelikož platy válené trvaly a msto zadluženo bylo, za-

vedeny byly r. 1629 opt týdenní sbírky po mst, které celkem

vynesly 930 r.

Kardinál Ditrichštejn ustanovil ve své závti 1

)
bratrovce

svého Maxmiliána a potomky jeho hlavními ddici svých statk

a pipojil, že nejstarší len rodiny ddí všechny titule
;
nebude-li

potomk po mei, následují po peslici: nebude-li ani tch, patiti

mají Františkovi Popeloví z Lobkovic, který ml sestru Maxmiliá-

novu za manželku. Kdyby nkterý z ddic od katolické víry

odpadl anebo o statky ty souditi se chtl, budiž ddictví zbaven

a všechny statky mají patiti k biskupství olomuckému. Zemel
roku 1636.

Maxmilián (1636— 1655) byl již r. 1631 povýšen do stavu

knížecího, r. 1637 zastával po 3 msíce úad zemského hejtmana.

Za císae Ferdinanda lil. stal se ministrem, rytíem zlatého rouna

a císaským radou; byl též nej vyšším hofmistrem císaovny.

Tento s poátku nedržel panství lipenského ve vlastní správ,

nýbrž pronajal je roku 1637 Václavovi Bánovskému, svému bý-

valému dchodnímu, za roních 8.000 zl. na 6 let.

R. 1638 potvrdil mstu všechna obdarování a svolil k jeho

žádosti, že totiž bez panského povolení osoby stavu rytíského

v mst dom kupovati nesmjí, a když neplatí povinných plat,

ani vlastního pastýe pro svj dobytek si nesmjí držeti, nýbrž

mají svj dobytek na spolenou pastvu vyhánti; ovcí smjí
chovati tolik, kolik msto dovolí. Postoupil též mstu pokuty

z osob zle Zachovalých na opravy cest a dlažeb a zakázal oby-

vatelm hranickým vmšovati se v obce na panství lipenském.

R. 1640 povstala rozepe mezi právovárenými mšany.
Všichni totiž nemli stejného práva. Z 41 dom ml každý právo

na 2 várky, ze 7 dom na 4 a z druhých 7 dom na 3, 2 domy
mly 2 1

/2 várky, jeden l
l

/2 a jeden jen jednu várku. Zikmundek

sám ml právo na 6 várek. Tch 41 mšan, kteí mli po

2 várkách, pekáželo ostatním tak, že tito ani svých várek vy-

vaiti nemohli, a plat z nich dávati mli. Komisa z Olomouce

povolaný rozhodl, že kdo více platí, i více vaiti má. Pozdji

tvrtek ped tvrtou nedlí postní, v oktáv Božího Tla, druhé úterý po sv.

Ann, a v úterý ped Všemi Svatými.

9 Dto Šopro, 29. prosince 1634.
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t. 1678 a jiná léta se pipomíná, že obec sama mla 9 várek.

Poet právovárených nebyl též vždy stejný; mnil se dle toho,

jak domy osazeny neb opuštny byly.

Zikmundek, který r. 1641 zemel, podává o stavu msta
tuto zprávu na list 165.: v mst usedlých bylo 46, lhotník 6,

požárník 26; v pedmstí usedlých 54, lhotník 14, požárník 37;

míst prostých od požár 99. V Osecké ulici byly dva zemanské

dvory po Štolcovi, jeden z nich nov postavil Adam Podstatský,

druhý zstal pustý; v téže ulici zstal pustý dvr po Janovi

Podstatském. Po Stvolinském zstal pustý grunt v mst a pustý

dvr na zámstí. V Moravské ulici postavil Hynek Severský nov
dvr; v Hranické ulici zstal pustý dvr po Henfstenglovi a pi

brán pustý dm a grunt po Želeckém a blíže obecního dvora

pustý dvr po Pergaru (Bergrovi). Ze 7 dvor nebo dom sama

toliko místa jsou a zdi na nich stojí. V Lipníku a na pedmstích

za dob pokojných bylo 283 osedlých, nyní jest jich skuten 140,

lhotník 37 a míst pustých od požár 106. To obraz msta, jež

se tšilo pízni vrchnosti, samého kardinála Ditrichš lejna!

Všechny nadje na rozkvt msta zniily války švédské.

Když Švédi v ervnu r. 1642 do Slezska vtrhli, nemlo msto
ani dostatené posádky: táhl tu sice od Svídnice císaský plu-

kovník Fernemond se svou armádou, jelikož ale ped Švédy

prchal, ani posádky tu nezanechal. Vojska císaská i nepátelská

semo tamo táhnoucí tolik škody nadlala, že, když na obecním

snm r. 1643 bern penžitá i obilní povolena byla, panství

lipenské jako dokonce zkažené oznaeno bylo. Jak si vojsko

císaské v mst poínalo, toho dokladem jest švédský plukovník

Jií Paikul v Olomouci. Olomutí totiž stžovali si u nho do

útisk jeho vojska, naež jim Paikul odvtil, že on s nimi tak

tvrd nezachází jako císaští s Lipenskými. 1

)

Torstensonovi plukovníci Dórfling, Winter a R.ob stanuli

5. ervence r. 1643 ped Lipníkem, dali z kus u kláštera po-

stavených na msto 143 ran, naež se msta zmocnili, pes 14

nedl tu s 2.000 koní leželi, plenili, a na obanech, vrchnosti

a židech 6.000 a na dkanovi a kláštee po 50 tolarech vynutili.

I zvonici chtli prachem do povtí vyhoditi, což se jim ale ne-

podailo práv jako Helštýna po 4 nedle marn dobývali, v nmž

9 Archiv fur ósterr. Geschichte sv. 65., str. 389
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obyvatelé jak z msta, tak z okolí útoišt hledali. Zdejší kraj

musil Švédm splatiti 3.450 r. a dodati 65.823 porce chleba po
2 librách, 65.823 mázy piva, 39.203 libry masa a 5.624 mice ovsa.

V záí rozboil Dórfling, než odtáhl, brány mstské. Na to

vtáhlo vojsko císaské do msta; r. 1644 byl tu ležením rytmistr

Rohrscheidt s jízdou pluku Schweinitzova.

Dne 23. íjna r. 1645 dobyl švédský generál Kónigsmark

Lipníka a pustošil po okolí. Jeho auditor Dehmell uloupil kostelní

poklad „ddictví Kristovo" a sice 44 liber a 4 loty pozlaceného

a 13 liber bílého stíbra, krásn vypracovaného, a 800 tolar na

hotovosti, celkem v cen 4.000 r. a na mstu vynutil 5.000 r.

;

až do zaplacení byli dva mšané jako rukojmí odvedení do

tábora švédského, na nichž Švédi ješt 3.000 tolar vynutili.

Téhož roku vydobyli Švédi Fulneka a pevn se tu usadili až

do roku 1650. Na obnovení opevnní dobytého msta musil zdejší

kraj dodati 500 mic vápna a msto s okolím musilo Švédm
do Fulneka, pokud tu se zdržovali, odvádti 50 tolar msín,
k emuž okolní vesnice pispívati musily. Jaká bída tehda v mst
a okolí panovala, poznati z toho, že, když Švédi r. 1646 od pod-

daných panství hustopeského, hranického a lipenského žádali

35 tolar, 4 kusy hovzího dobytka, 16 vder piva, 2 centy soli

a 8 fr sena, nebylo možná toho sehnati. Když jim to dáno ne-

bylo, dali se do loupení.

Ode dne 2. listopadu roku 1646 táboil v Lipníku švédským

generál Wittenberg se svou jízdou po 8 dní; jelikož ml své

zásoby, nežádal sice nieho, ale žena útokem na bránu Oseckou

rozboil 10 dom a škody za 5.520 r. 22 kr. nadlal.

Dne 27. dubna roku 1647 poslal generál Paikul ze svého

hlavního stanu Hndsfeldt mstu dopis, nímž žádal o 2.000 tol.,,

které prý mu msto z r. 1643 dlužilo. Msto poslalo mu žádost,

v níž odvolávajíc se na platy v tchto letech vynucené a >kody

uinné líilo svou bídu, že domy jsou opuštny, chleba svým

ženám a dtem jinde vyžebrávají, panství že s jedné strany

Bevy jest zpustošené, s druhé strany že na Helštýn pispívati

musejí, že msín do Fulneka platí ti povinni jsou, a žádalo tudíž,,

aby nco spustit, a ostatek že ve lhtách zaplatí. Když mstu,

vyhovno nebylo, žádalo knížete o radu a o pomoc. Jak celá ta

záležitost vyízena byla, jest neznámo.
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Válka 301etá ukonena byla mírem vestfálským 24. íjna

r. 1648. Švédi ale zstali ve Fulneku až do 10. ervence, když

jim vyplaceno bylo 200.000 tolar. Zatím po okolí drancovali.

Tak pijelo dne 29. íjna roku 1648 na 100 rejtar o 3. hodin
v noci k Lipníku, postavili stráže na pedmstí, 12 z nich pe-
lezlo zdi mstské, 6 hlída u brány zajalo, 5 velkých zámk na

brán odrazilo a na to vtrhlo 80 rejtar do msta, troubili na

poplach a pobrali z nejpednjších dom kon, a co se dalo od-

nésti, naež odjeli. To vše se stalo v hodin. Msto obviujíc

rytmistra Schmida z netenosti, žádalo knížete, aby on jakož

i velitel helštýnský byli odstranni.

Dne 24. ervence r. 1650 konány byly v celé zemi slavné

služby Boží na podkování. Úplný pokoj ale v tomto kraji nebyl,

protože potulující se tlupy Valach obyvatelstvo ustavin zne-

pokojovaly.

Války švédské stály msto 108.136 r. 59 kr.
;

z toho zstalo

dlužno 51.775 r. Opuštných míst po válce bylo v obci kesan-
ské 117; ze 40 dom v obci židovské po dobu samé války ani

jeden opuštn nebyl, teprve pozdji i tu opuštny byly nkteré

domy. Mnohá z opuštných míst dostala se do rukou úpln cizích

majitel bud kupem anebo byla prost zabrána. Tak i kníže n-
která koupil, jiná prost ujal, jak vidíme z naízení z r. 1652,

kterým naporuil hejtmanovi, aby pozemky, jež náležely toufarm
nebo bratím, vyjma ty, které dkan drží, k jeho užitku obrátil

a pipsati dal. Knížecí zahrada s piléhajícími staveními, bývalý

knížecí pivovar v ulici Osecké a rozšíený zámek se zahradou a

stodolou stojí na míst opuštných grunt býv. nekatol. majitel.

Msto chtíc míti vydatnjší píjmy na zaplacení dluh, ode-

pelo obcím Oseku a Louce díví z lesa pod záminkou, že ztra-

tily právo na les, protože prý mstu v dobách válených ku po-

moci nepisply. Než kníže, k nmuž obce se o pomoc utekly,

rozhodl r. 1652 tak, jako díve Albert Kostka z Postupic.

Když na msto vyplenné a zadlužené ze všech stran bylo

o zaplacení dluh naléháno, a když ani komise, která r. 1653 na

pímluvu knížete Maxmiliána od císae byla vyslána s viteli

o shovní vyjednávat, nieho nevyídila, a nad to ješt zaplacena

býti musila, vzal kníže dluhy na sebe a zaplatil je, když msto
se zavázalo ron 1.200 r. jemu až do úplného zaplacení od-

vádti.

10
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Po smrti knížete Maxmiliána nastoupil syn jeho Ferdinand

(1655—1698), nejvyšší komoí moravský a r. 1664 hejtman zemský.

Msto roních splátek nezdolalo; protože vrchnost za msto
dluhy zaplatila, r. 1658 postoupilo knížeti v náhradu dm Gra-

baovský, kde se víno šenkovalo, a od r. 1660 na 6 let zavedlo

z téže píiny zvláštní poplatky
;

i eledínm bylo týdenn z kaž-

dého rýnského po 1—3, a tovaryšm po 1 kr. platiti. Než ani

to nestailo. Proto msto dlužíc ješt 42.753 r. žádalo knížete, 1

)

aby na sražení dluh pijal nkterá práva a nemovitosti mst-
ské, jako vystavování piva do 7 obcí, prodej páleného na celém

panství, mlýn trávnický (pední) a pole zvolinské. Kníže to pijal

v cen 10.923 r. 38 kr. s podmínkou, že msto, které si v mst
prodej páleného vyhradilo, za to nadále ron 80 r. platiti bude.

Na to se msto zavázalo, že ostatek po 500 r. ron spláceti

bude. asem se pišlo i na to, že z dluh mstských má se ješt

poraziti 3.482 r. 36 kr. 2 d., dluh to starý, který majitelé hel-

štýnští udlali, a který tudíž na tomto zboží vázl, za njž msto
toliko ruilo. Tak splácen byl dluh až do roku 1696, kdy kníže

ostatek 1.290 r. 35 kr. 2 d. mstu odpustil.

Kníže Ferdinand r. 1660 na rozmnožení a zaokrouhlení po-

zemk pi dvoe Podštatském zakoupil a ásten zamnil s mstem
a s obany 16472

m. polí: za mici platil po 6 r.

Než ani v druhé polovici 17. století nežilo msto v pokoji.

R. 1662 velkovezír Achmet Kiupril vypovdl císai Leopoldovi

válku. Již v íjnu pišlo vojsko císaské na pezimování do Lipníka,

které mnoho škod nadlalo. Když pak poátkem záí r. 1663

Turci vpadli na Moravu, tu na rychlo opevován Helštýn i msto
a sbíráno vojsko. Panství lipensko-hranické mlo dle naízení ze

dne 20. záí postaviti 382 muže. Dne 2. íjna dostal hejtman

helštýnský Kondilli rozkaz táhnouti se 200 muž na hranice mo-

ravské a obsaditi prsmyk u Strání. Strach ped Turky byl tak

veliký, že i sama vrchnost dobytek ze svých dvor do les za-

hnala, kamž se i poddanní opustivše své grunty utekli. Hejtman

kraje perovského Zikmund Podstatský z Prusinovic píše, že ve

vtší asti vesnic ani živé duše nebylo, a že mnoho let bude

teba, aby kraj se zotavil. Císaským naízením byla všem, kdož

službu válenou konali, po tu dobu polovice daní odpuštna.

9 Smlouva o to ze dne 4. kvtna 1662. (List ten, jenž slov dobrá vle,

obsahuje dluhy msla v této dob).
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Do Lipníka uteklo se mnoho lidí nejen z toho panství, nýbrž

pibyly sem i rodiny z dalších osad ano i z Uher, které teprve

po sv. Martin do domov svých se vrátily, když Turci od No-

vých Zámk odtáhli následkem tuhých mraz v íjnu. V mst
panoval nedostatek, protože v Týnském, Molovém a Trávníckém

mlýn po 3 msíce nemohlo se mlíti, jelikož struha pro nedo-

statek robotník nemohla býti opravena.

Nové nebezpeí turecké nastalo r. 1683. Císai táhl na pomoc

král polský Jan Sobieski. ást vojska, témé samá jízda, táhla pod

vdcem Sienawskim v potu 5.000 muž a pitáhla na veer 20.

srpna do Lipníka. K tomu vojsku pipojila se posádka helštýnská.

Krom nebezpeí válených bylo mstu prodlati rzné spory

jak o les, tak o mstské pozemky. Lipenští nechtli obcím Oseku

a Louce, které mly podíl na lese dávati stavivo; stalo se sice

21. dubna r. 1688 narovnání, které ale dodrženo nebylo, a proto

1. února roku 1687 vydal kníže potvrzení práva obcí venkovských.

Osada Trnávka pivlastnila si výhon mstu patící; dle po-

rovnání z r. 1678 uznáno bylo, že výhon patí mstu; msto jej

ale Trnavským za 15 gr. roního platu ponechalo k užívání.

3 Týnskými nastal spor o Závrbek r. 1695. Komise ustanovená

urila sice meze, pokud každé obci patí, než obas povstávaly

hádky o meze, které teprve r. 1747 ukoneny byly.

Po Ferdinandovi následoval syn jeho Leopold (1698—1708),

nejvyšší komoí. V tch dobách propukly boue selské, jichž lou-

pežné roty využitkovaly k loupení a drancování. Tak v kvtnu
t\ 1702 vyloupen byl mlýn v Pekle, naež lupii táhli do Rakova.

Z Lipenská vytáhlo 100 muž do les, aby jich pronásledovalo,

což bylo ale bez výsledku. Podobn v kvtnu r. 1708 bojovalo

zdejší vojsko na hranicích uherských, kdež velitel a 35 vojín

z Lipenská a 14 vojín z panství Veselského padlo. R. 1710 byl

fará v Sobchlebích Valachy pepaden a vyloupen.

Leopold zemel bezdtný a v ddictví panství toho uvázal

se bratr jeho Walter Xaver, který byl od r. 1672 kanovníkem

olomuckým, r. 1701 nejvyšším sudím zemským, r. 1702 se stal

nejvyšším komoím a r. 1714 hejtmanem zemským, r. 1721 ry-

tíem zlatého rouna a tajným radou císaským.

Walter Xaver (1708— 1738) potvrdil dne 1. února 1709 vý-

sady mstské. R. 1710 koupil dvr zvaný Švábenský se 168 m.
polí za 3.000 r. a pivtlil jej k majetku panskému.

10*
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V letech 1725—1726 byly opt spory o les, které skonily

ve prospch Oseká a Louky s tím podotknutím, že svévolné

pustošení lesa se jim zakázalo.

Na žádost msta potvrdil r. 1733 císa Karel VI. všechna

obdarování, pi emž staly se zmny takové, že ne na ducho-

venstvo, nýbrž na kostely v poruenstvích odkazy díti se mají,

a že není teba, aby pi každém poruenství nkdo z mstské
rady pítomen byl, nýbrž jen, když jest to možná. 1

)

Roku 1737 zídili stavové zemští, kteí si prodej tabáku od

císaské dvorní komory zakoupili, v mst abaldu (trafiku).

Doba Karla Maxa (1738— 1781), nástupce Walterova, nej-

vyššího maršálka, nej vyššího dvorního sudího a od roku 1749

rytíe zlatého rouna, byla s poátku vyplnna válkami, které byly

pro msto osudnými.

Když nastoupila císaovna Marie Terezie, poaly války o d-
dictví habsburské. Roku 1740 poali válku Prusi. Již 31. ledna

roku 1741 pitáhl sem ustupuje ped pruskou armádou císaský

generál Rrowne a utáboil se s dstojníky štábnimi v zámku.

Hradby mstské byly opraveny a v mst uloženy zásoby. Oby-

vatelé mstští i venkovští mli mnoho potíží s pípežemi i uby-

továním ranných.

Dne 27. prosince obsadili Prusi Olomouc a již 30. prosince

oznámil major Altenburg z Olomouce Lipenským, že 31. prosince

0 poledni pijde 800 muž a 150 koní v pokoji. Než tento den

pišlo toliko 100 granátník s vozy. Jejich chování dne 1. ledna

1742 pesvdilo Lipenské o opaku. Naloupivše, co chtli, dali se

do tance a židé zdejší jim hráli, což všeobecn za zradu pova-

žováno bylo. Zatím pišlo i ostatní pruské vojsko. Dne 5. ledna

prohledl major Altenburg zásoby zboží, zbraní a poklady v zámku

1 na radnici. Zásoby mouky ze zdejšího skladišt 1.454 centy

85 liber byly od obyvatel okolních vesnic ve 140 sudech dne

9. ledna odvezeny Prusm do Olomouce. Dne 16. ledna musili

obyvatelé všechny zbran na radnici složití a vrchnostem, zdejší

i okolním, bylo uloženo vojsko potebnými vcmi opatovati.

Dne 31. ledna pitáhl sem generál de la Motte Fouqué ješt

s 900 muž na ležení. Dne 3. února odtáhli Prusi odtud za-

nechavše tu své nemocné a malou posádku; 27. února pitáhl

9 Dto Laxenburk, 11. kvtna 1733.
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generál Nassau s vojskem, utáboil v mst 3 eskadrony a ostatek

v Louce, Oseku a Prosenicích. V tom došla zpráva, že u Val.

Meziíí stojí na 9.000 Valach a Uhr. Posádky z vesnic vtáhly

v noci na 1. bezen do msta a zabezpeily se v nm. Dne

2. bezna pitáhl s vojskem 600 muž Kleist a Nassau odtáhl do

Perova. Ale již 13. bezna Prusi zkazivše všechna opevnní odtáhli

k Olomouci, nebo Valaši zmocnili se mlýn v Týn a u Lipníka,

zásoby Prusm odali a týž den msto obsadili. Jelikož židé ze

zrady obvinni byli, vynutili na nich 100 zl., domy jejich v mst
a okolí vyplenili a na druhý den odtáhli. Dne 23. bezna, na

Velký pátek, pitáhl prapor pluku Kleistova do Lipníka na ochranu

žicl, kteí o to žádali. Hradby mstské poškozené byly koly

opevnny a ulice vozy uzaveny. Od 26. do 31. bezna táboily

tu 2 pluky Prus s 2 eškadronami, které stály msto 1.083 r.

Due 1. dubna uložili Prusi mstu a panstvím lipenskému a hra-

nickému do 3 dní zaplatiti 35.000 zl.
;
msto na tento obnos

pisplo 1.800 zl. tím zpsobem, že obyvatelé, kteí nemli polí,

platili po 3 zl., a kteí mli pole po 10—36 zl. Židm uložili

Prusi zaplatiti 2.500 zl. a farái 500 zl., který jakožto splátku na

na tento obnos vydal stíbrné stolní náiní v cen 180 zl.

Dne 7. dubna pitáhl Moic Desavský z Perova. Krom lou-

pení v mst a okolí dal jímati muže zbraní schopné, tak že tito

do les utíkali. Takové pomry trvaly až do 14. dubna, kdy Uhi
se k mstu blížili. Toho dne Prusi Lipník opustili, vynutivše ješt

pro prince Moice Desavského 253 zl. a pro ubytované vojáky po
4—20 r. Dne 16. dubna vtáhli Uhi do msta.

Po 23. dubnu nebylo Prus na Morav.
Škody v našem okrese od 28. ledna do 23. dubna 1742

uinné odhadnuty takto: vrchnost lipenská 16.704 r., poddaní

z panství lipenského utrpli za stravování a uinné škody jakož

i hotov 29.293 r. Tolik stálo jenom vojsko nepátelské. 1

)

Když pak 11. ervna 1742 mír ve Vratislavi byl uinn, bylo

zdejšímu kraji vojsko se vracející, které též mnoho škod na-

dlalo, ješt vydržovati.

Když nastal klid, žádalo msto knížete za potvrzení svých

výsad, jehož se mu r. 1747 dostalo. Toto obdarování potvrzeno

bylo r. 1759 i císaovnou Marií Terezií. 2
)

9 Archiv fur ósterr. Geschichte 40. sv. a archiv zámecký v Lipníku.
2
) Dto Vide, 22. prosince 1759.
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Jelikož spory mezi mstem a obcemi Osekem a Loukou
o

:

les neustávaly, a r. 1747 mstu ádem lesním se íditi písn
naporueno bylo, stalo se r. 1749 mezi obma stranami narovnání.

Protokol lokální visitace popisuje Lipník následovn: V Lip-

níku jest v mst 71 pravovárených dom (i s mstským pivo-

varem), oprávnných k pálení koalky a celkem 85 mšan.
Domy bez polí na mstském grunt jsou 3 soukromé, mstský
špitál, stará radnice, nová radnice, 2 domy obecní, v jednom

z nich bývá uitel a varhaník, v druhém zvoníci a hlásní, pan-

ský vinný dm a jatky, které povstaly z 5 opuštných grunt.

Na pedmstích jest: v Osecké ulici 46 dom, v Hrníské 23,

v Louské 30, v Hranické 29, v Novosadské 24, v Souhradské 33,

Hofer celkem, kteí mají pole, 56, a bez polí 117.

Obec má dvr, mlýn na nestálé vod, 660 mr pastvisk;

u dvora jest zahrada na 20 m., a les 4.232 m. 2 achtely.

Úhorem se nic nenechává. Šestina polí obseta jest žitem,

prosem, konopím a lnem. Pediva se pede z vlastního jenom

pro domácí potebu.

Kráv pro špatné pastvy, a že 900 ovcí panských na pastv
podíl má, jest asi 250 kus.

Výroní trhy prospívají pravováreným mšanm, msto
z 5 jarmak má 15 zl. místného, které si nechávala mstská
rada, nyní ale z nej vyššího naízení do obecní pokladny na opravy

dlážky plynou.

Pivo vaí z poádky od ís. 1.-—71., ís. 60. jako pivovar

vyjímaje: na každého pipadne za % roku várka o 31 bekách
a 2 vdrech; z toho jest beka a 2 vdra deputátní, ostatek se

prodá. R. 1750 se uvailo 1.560, r. 1751 1.620 a r. 1752 1.590 beek.

Palírny jsou pronajaty a nájemné vyneslo roku 1750 700,

r. 1751 a 1752 1.010 zl. které mezi pravovárené rozdleny byly.

Radnice nenese nic.

Židovstvo má obecní dm, který je zárove jatkami, syna-

gogu, špitál, u hbitova druhý obecní dm a jiných 42 dom,
celkem 46 dom.

Potud protokol lokální visitace. 1

)

J

) Dle katastru z r. 1749 mla vrchnost bez dvor 92 m. 4
/8

polí, 2 m. -2

/s

zahrad; msto mlo 2.741 m. 7
/8 polí, 130 m. 5

/8 zahrad a luk na 46 y2 fry

sena a 23 fr otavy. Obec mla s vrchností spoleného pastviska 50 m. a sama

lesa 103 m. V Lipníku bylo 63 mšan s poli a 7 bez polí, parcelí bylo 552;
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Msto mlo již v letech 1710, 1717 a 1727 spory s vrch-

ností o spolupastvu na mstském pastvisku (u sv. Anny), které

r. 1394 Lacek z Krava mstu daroval, a které mlo 295 mr. 1

)

Vrchnost odvodovala své právo tím, že koupila dvr Podstat-

ský a Švabenský, kterým toto právo slušelo. V letech 1766 a 1771

stalo se narovnání, kterým právo vrchnosti uznáno bylo.

Kníže Karel Max postavil, jelikož stávající dvory nedostao-

valy, nový dvr dle nho Karlv nazývaný, pi nmž v letech

ticátých 19. století byla založena kolonie mstská Nový Dvr
zvaná. Týž ddil roku 1769 po vymení rodiny z Pruskova její

statky a rozmožil svj erb. R. 1784 postoupil své statky synovi

Janovi Karlovi (1781— 1808), který byl od roku 1767 rytíem

zl. rouna a nejv. podkoním. R. 1782 potvrdil císa Josef II. ob-

darování mstská. Tento na svých cestách dvakrát zavítal do

Lipníka a sice r. 1766 a 29. ervence r. 1787.

Roku 1790 poala opt doba válená. Od 25. kvtna do

9. srpna leželo tu vojsko Laudonovo, které mlo na Beviskách

skladišt; mstu bylo uloženo o vydržování jeho se starati. R. 1798

dne 5. prosince táhli tu Prusi a potom trvaly ustaviné pochody

vojenské, jimž pípež a proviant kraj zdejší dávati povinen

byl, tak že obyvatelé mnoho škod utrpli.

R. 1792 byl zapsán dvr Podstatský do kvatern dvoák
jako svobodný zemský statek, ale pod záhlavím Lipenské panství;

tento zápis byl zrušen r. 1799, kdy zapsán byl jako od staro-

dávna k panství slušící, a ne jako svobodný.

R. 1798 povstaly spory mezi Lipenskými samými o les;

jednalo se o to, kolik díví mají mšané, a kolik pedmšané
dostávati. Strany porovnány soudn tak, že každý mšan z ohledu

na várky piva dostane 24 sáh a každý pedmšan 12 sáh.
Za Jana Karla byl r. 1796 konen kapitole olomucké splacen

poslední dluh váznoucí z r. 1594 na tomto panství obnosem

pedmšan bylo 95 s poli; 72 nemlo polí, ale mli zahrady, 26 bez polí

a bez zahrad a 21 hofer. Každý 3. rok se hnojí, seje se rýž, jemen a oves.

Obec má dvr o 103 m. a 2 pastviska na Horeku a u Týna, o nž jest pe
s vrchností.

9 R. 1750 poznamenáno jest, že vrchnost za plat ponechala mstu své

právo na spolupastvu a sice od splavu až po Valchaskou ulici na 30 micích,
na Horeku na 65 m., u topol za Bevou na 20 m., a u Spravedlnosti

a u Týna na 60 m. Vrchnost piznává, že jí na tch pozemcích pastva jen

do polovice patí, í ale ty pozemky jsou, není jisto. (Sign. 102/1.)
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5.803 zl. 20 kr. Týž r. 1802 zddil statky i erb leslijský, které

na nj pipadly následkem satku dcery Maxmiliánovy Anny
s Waltrem hr. z Leslie.

Jeho nástupce a syn František Josef (1808— 1854) vyzna-

menal se vydobytím pevnosti Valencienské 28. ervence 1793,

zaež se mu dostalo ádu Marie Terezie; byl též vyslancem

v Petrohrad. Za nho po ukonených válkách napoleonských

msto klidn se vzmáhalo.

Pamtní spis z r. 1841, uschovaný ve vížce kostelní, pi-

pomíná, že r. 1840 bylo mstu naízeno postaviti most pes Bevu.
Jelikož náklad na pro tu dobu byl nezdolatelný, trvalo to ješt

mnoho rok, než byl postaven. Sbírkami v obci založena byla

obecní nemocnice a Jan Sommerfeldt, lékárník, založil nadaci na

zakupování lék. Zárove stžuje si pisatel pamtního spisu na

vzmáhající se pepych, který blahobytu na ujmu jest.

R. 1848 pestaly úpln pomry poddanské. Jelikož to byl

rok revoluní, dalo msto na vyzbrojení národní gardy 2.000 zl.

stb., jejíž prapor r. 1849 posvcen byl. V nastálém rozilení

myslí byla i v mst okna vytloukána, a ani fary nebylo ušeteno.

Msto vykoupivší se z plat vrchnosti povinných, žádalo

r. 1852 i za vykoupení lesa, aby bylo samo pánem v nm. Než

to povoleno nebylo. A když rekurs singularist i ministerstvem

zamítnut byl, poalo r. 1853 s obcemi Loukou a Osekem vyjed-

návati, kteréžto vyjednávání teprve r. 1867 ukoneno a místodr-

žitelstvím schváleno bylo. Zatím ale opt obce výše jmenované

spokojeny nebyly, než marné bylo jejich odvolání; dostaly od

singularist vyplaceno 36.701 zl. 40 kr., z ehož pipadlo na

Louku 14.822 zl. 20 kr. a na Osek 21.879 zl. 40 kr., kterýmiž

penzi se jednotlivci podlili; podíly byly vymeny podle roz-

lehlosti grunt.

R. 1854 ujal se panství kníže Josef z Ditrichštejna, který

ale již r. 1858 zemel zanechav 4 dcery. Aby rozlehlé statky

Ditrichštejnské na Morav i v Cechách mezi n rozdleny býti

mohly, byl 7. záí 1860 zrušen svazek svenský, a dne 3. ervna
1862 pi dlení dostala toto panství Gabriela, provdaná za Alfreda

knížete z Hatzfeldt-Wildenburgu. Za ní byl zámek pestavn.
R. 1864 vykoupila vrchnost právo pastevní od obce.

R. 1866 vypukla válka pruská; následek její krom ubyto-

vání vojska a škod na polích byla cholera, která si v mst 115
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obtí vyžádala. Od té doby prmysl a obchod v mst se vzmáhá.

R. 1910 byla poádána výstava prací eských emeslník a pr-
myslník. Požadavky nové doby uvedly msto do velkých dluh.

Knžna Gabriela zemela r. 1909 a ustanovila ddikou
svých statk svou dceru Antonii, provdanou za hr. Roberta Alt-

hanna. R. 1911 pestalo se v mšanském pivovae pivo vaith

V obvodu mstském bývaly díve ješt dv osady:

Horka nad Lipníkem, na níž r. 1374 Lacek z Krava man-

želce své vykázal vnem 750 k. gr. a r. 1420. Petr ze Strážnice

Elišce, dcei Lackov, 40 k. gr. roního platu. Patila k majetku

hradu Helfenšteina
;
ješt r. 1480 uvádí se mezi osadami, jež

vložil s hradem H. Heralt z Kunštátu p. Vilémovi z Pernštejna. 1

)

R. 1554 byla pusta; nepipomíná se pi zápisu vkladu bradu H. 2
)

Odoní. R. 1406 Markéta, vdova po Jarkovi z Pnína,
vzala Petra z Odoní na vno své v Pnín na spolek. Tento

zase s ní a Jiíkem z Pavlovic na vše, co ml v Pnín, spolil

se. R. 1408 spolil se Jiík z Pavlovic s Petrem, e. Jechancem

z Odoní. Více o této osad není známo. Na ob osady pipo-

mínají trati polní Horeko a Hodoní.

B. Obec židovská.

Židé v Lipníku tvoí obec nábožensky a od r. 1850 poli-

ticky samostatnou, která dle sítání z r. 1900 mla ve vnitním

mst 63 dom se 737 obyvateli, na Horeku a v ciheln 29 dom
s 268 obyvateli, celkem 1005 obyvatelv.

Z tchto bylo dle národnosti 547 Cech a 458 Nmc, dle

náboženství 701 katolík, 294 židé a 10 evandlík. Poet žid
v celém L. obnášel r. 1835 1441; r. 1900 534. Toto klesnutí

potu obyvatel židovských se vysvtluje tím, že v Lipníku za-

nikl prmysl soukenický a obchod dobytkem polským.

Po válce 301eté bylo tu naítáno 40 dom, r. 1667 lépe

stavných dom 13, špatn stavných a malých 21, 6 opuštných

a krom toho špitál, jatky a obecní chalupa. R. 1700 bylo tu

43 osedlých dom a 1 pustý, chrám, obecní dm, hbitov na

míst obecní chalupy, nemocnice a jatky. Již v tomto roce mli
židé v kesanské obci 4 domy, nyní jich mají více.

') Z. d. O., XII., 13.

2
) Z. d. O., XXV., 93.
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Obecní majetek tvoí 3 a pl domu, obecní dm, synagoga,,

škola, jedno stavební místo a dva hbitovy.

Nejstarší rodiny, které pes 100 rok jsou na míst, jsou

Zerkowitzová . 29 a Bergrová . 44.

Poddanské pomry. R. 1609 platili o sv. Jií gruntovní

inže 25 r. a platu pibytého 50 r. ; o sv. Jakub z obchod
20 r. a o vánocích, že nepjovali kon, 150 r. Obec dávala

2 litry šafránu (argana) nebo libru zemského dobrého šafránu;

ezníci 10 kamen loje pepuštného, 80 zadk škopových a e-
ládce v panském dvoe byli povinni prodávati libru masa za 5 d.

Pi obnovování fojta dávali Jí Mti paní štek kmentu. Israel žid

dával libru hebík a 3 libry pepe, Frometka židovka totéž..

Když Aron od Frometky místo koupil, piplácel ješt 10 r. R. 162.2.

byli na svou žádost osvobozeni od platu z míst stavebních.

Dle urbáe z r. 1700 odvádla obec židovská tyto platy

roní vrchnosti: stálý plat tyikrát do roka po 116 r. 40 kr.,

z vína 30 r., za dovolení židovským krejím dané, že smjí ob-

chodovati kesanskými obleky 1

)
na veejných trzích v Lipníku,.

Drahotuších a Hranicích 9 r. 20 kr., za obchod zbožím srstnatým.

2 r. 30 kr., za pohbívání zemelých v mst 14 r., za dvoje

jatky a za prodej masa židm i kesanm 11 r. 40 kr. Dle sta-

rého urbáe platili ješt o 245 r. více, což jim ale vrchnost od-

pustila, jakož i dodávání 80 zadk škopových. Dále byli povinni

ron dávati 2 centy rozpuštného loje, zaež za každou libru

dostávali 7 kr., ezníci židovští byli povinni pro hospodáské slu-

žebnictvo a ele ve dvoe panském dávati deputátní maso libru

za 5 d. a od vrchnosti ovce kupovati. Byli také povinni ron
12 sud piva z panského pivovaru bráti a nalévali-li jiné víno

než košer, platili z každého sudu 3 r.
;
kdyby ale košer víno a

v malém, a ve velkém kesanm prodávali, zaplatí vždy, jak

chyceni budou, pokuty 10 tol. mor. Dle obdarování mli platiti

z lázní 9 r. 20 kr., jelikož ale tehda jich nemli, neplatili nieho.

Kdyby si ale chtli lázn postaviti, budou platiti více. Kdyby se

cizí žid v obci usadil, má se hejtmanovi ohlásiti a dle židovského

obdarování obstojné ochranné zaplatiti. Za obnovení rady byla

obec povinna ron hejtmanovi pkný slezský závoj dáti. Ko-

nen byli povinni všechnu pebytenou drbež z panských dvor

') Židé tehda nosili zvláštní obleky, aby se rznili od kesan.
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kupovali a tržní cenu zaplatiti. Urbá dodává, že mli ješt více*

povinností, které od pedešlé vrchnosti v letech 1655 - 1698 jim

darovány byly.

Závazky k obci kesanské ustanoveny byly porovnáním,

mezi obma obcemi. Za roboty platila obec židovská kesanské

10 r. 30 kr. R, 1703 slevila jim vrchnost na platech, tak že místo

600 mor. tol. platili toliko 400 tol.
1

)
R. 1705 se pipomíná, že

farái dávali diškrecí tikrát do roka (na hlavní svátky) koení,,

„species diversorum aromatum“ nejmén vždy za 3 r.

Chrám židovský, škola zvaný, u hradeb mstských, pi-

pomíná se r. 1540., a jist již díve stál, jak tomu stavba jeho

nasvduje. V letech 1607— 1608 byl rozšíen, 2

)
r. 1845 obnoven,

a opt v letech sedmdesátých 19. století zvtšen.

Hbitov mli díve v mst a v hradbách. Jelikož tu ale

byli pochováváni i židé z Perova a odjinud, osvdil se malým,,

a proto r. 1567 koupili si od msta kus pozemku na nový hbitov

na Novosadech. Protože se u žid mrtvoly nevykopávají, byl

r. 1883 podle starého zízen nový hbitov.

Školství. Císa Josef II. dovolil židm pi každé syna-

goze zíditi si školu na vlastní útraty. Pvodn se vyuovalo

v dom soukromém vedle obecního domu, pozdji byla posta-

vena školní budova u hradeb; r. 1878 na témže míst postavena

nynjší budova školní.

Jako první správce pipomíná se Jakub Lerchenfeld, který

tu psobil až do r. 1792. Po nm Markus Rosenbaum, který

r. 1852 slavil 601eté jubileum školního psobení. Od r. 1840 ale

vypomáhal mu syn jeho Heman. Když r. 1843 založena byla.

židovská kolonie Horeko, žádali obyvatelé její podporováni jsouce

od pokoutních uitel židovských, aby i tu škola židovská zí-

zena byla. Bylo jim vyhovno. Od r. 1821— 1823 vyuoval na

této škole Fabian Bluch; ale pro nedostatek dtí byla zrušena

škola. Za to správce školy Rosenbaum po dlouhá léta trpce za-

koušel nepátelství pokoutních uitel.

R. 1861 byla již dvojtídní o tech oddleních, což Irvalo

až do r. 1870. Po Markovi Rosenbaumovi byl správcem Jakub

') Dto Mikulov, 25. bezna 1703.

ž
) Za místo, mstem na rozšíení prodané, zaplatili 2 r., a z místa na

hbitov v hradbách 29 gr.
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Tlosenbaum, od r. 1873—1884 Abraham Rosenbaum. Od r. 1884

—

1895 psobil Josef Tauber, který byl díve na této škole pod-

uitelem, jemuž vdní žáci za 251eté blahodárné psobení v nové

budov školní pamtní desku dali zásadití. Od té doby je správcem

Leopold Hirsch.

R. 1906 založen byl dobroinný spolek paní na ošacení

chudých židovských dítek zvaný „Malbisch Arumin*
;
jiné spolky

jsou: israelských paní „Chewera Kadischa*, „Bal Másel*
,
štu-

dentský „Massada* a dtské zahrádky.

Z rodák obce zmínky zasluhuje Gutmann, bývalý hostinský,

jenž obchodními podniky domohl se velkého jmní, a jehož po-

tomci, stonásobní milionái, dosáhli i šlechtictví. Z tchto rytí
David Gutmann f 1912 a jeho bratrovec Max postavili r. 1903

na míst domu, v nmž matka Davidova zemela, v pízemí

.zimní chrám a v prvním poschodí chudobinec židovský a nadali

jej obnosem 19.500 K; k tomu obnosu v roce jubilejním císae

pána roku 1908 pidala obec židovská 4000 K a soukromníci

10.500 K. Na památku téhož 601etého císaského jubilea daroval

továrník a rodák téže obce Bernard Zerkowitz dm ís. 30 pro

chudé tak, že v prvním poschodí mají byty a z pízemních byt
pronajatých berou istý výnos. V této obci se též narodil spi-

sovatel Dr. Samuel Mnz, jenž napsal: Aus dem modernen Ita-

lien, Aus Quirinal und Vatikan, Italienische Profyle.

Djiny. V Lipníku byli židé od dávných dob usazeni, ma-

jíce své domy uvnit msta u samých hradeb ze strany východní

a západní po obou stranách bran mstských. Pvodn byli lidmi

královskými, jelikož toliko králi píslušelo právo židy držeti (regál

židovský). Teprve v druhé polovici 15. století poali se stavtí

pod ochranu vrchností, a byl to jmenovit Vilém z Pernštýna,

který dle smlouvy uinné s Janem Mayerem, jménem všech

žid moravských, za roní plat 50 k. gr. od žid moravských jim

slíbil radou jich neopouštti a je podporovati. Dle naízení krále

Ferdinanda I. (1526— 1564) byli povinni platiti osobní mýto;

místní tarif mýtní z r. 1536 má: „ze žid a židovek mladých

i starých po 2 d.“ platu, kterýžto plat r. 1628 zvýšen byl na 4 d.

z osoby.

První listina žid zdejších se týkající jest z r. 1540, kdy

Jan z Pernštýna jim zakázal na všechny asy, aby v mst „pod

iádnými vymyšlenými barvami* ani vína neskládali ani sem ne-



157

vozili. 1

)
Týž dovolil jim listem (jehož datum neznámo) ku své

poteb dobytek biti; co by více bili, toho nesmjí na míli kolem

msta prodávati. Bylo-li by které dobyte nezdailé, to mají

mistrem masaem obvésti, ale na l
/2 míle kolem msta prodávati

nesmjí. Prodával-li by kdo takové maso po domech v mst,
zaplatí k. gr. vrchnosti, kteroužto pokutu cechmisti pánu od-

vésti mli.

Jak již tehda ile obchodovali, a jaké pízni u pán se t-
šili, vidno z toho, že Pta z Ludanic r. 1559 odporuil 6 žid
zdejších Vratislavským, aby jim dovolili tam obchodovati, pro-

tože za tou píinou je tam poslal. Zvlášt provozovali obchod

koský. Jelikož vždy nkteré kon pohotov mli, využitkovali

toho páni a nutili je pod trestem vypovzení z msta, aby jim

kon pjovali, ímž obchod jejich trpl. Žádali tudíž Václava

z Ludanic, aby je od této povinnosti osvobodil. R. 1570 stalo

se následující porovnání: židé zaplatí, jak od starodávna po-

vinni jsou, za povolení obchod roní plat 50 zl., budou ron
o sv. Martin dávati na zámek pro ele 80 zadk škopových

hodných, a že koní více pjovati nebudou, dávati budou ron
40 zl. Pi tom sob a svým nástupcm Václav z Ludanic vy-

hradil, že jim budou peníze na jakoukoli mnu vymovati. Za

to jim slíbil, že budou v Lipníku bez pekážky sedti, a že mohou
pjovati kesanským poddaným na jeho panství peníze na úrok,

jak zízení zemské ukazuje. 2
)

asem poali se souvrci odjinud sem sthovati a vkupo-

vati. Domácí, obávajíce se soutže, žádali vrchnost za ochranu.

Hynek st. Bruntálský potvrdil jim r. 1594 obdarování od Václava

z Ludanic a ustanovil, že budoucn bez vle obce židovské žádný

cizí žid v mst živnosti si koupiti nesmí, než toliko tu již osedlí

a jejich potomci. 3
)
Že v tch dobách jim jejich ulice nestaily,

stavli si domy na pozemcích mstských, z nichž mstu platy

roní odvádli. Týž Hynek, když povstaly rznice mezi ezníky

kesanskými a židovskými, potvrdil r. 1595 obdarování ezník
židovských, které mli od pán z Pernštýna, ale dovolil jim zadní

tvrt, jichž požívati nesmli, v mst v domech svých, „nenosíce

se s nimi po mst", komukoli prodati. A bylo-li by dobyte

9 Dto Prostjov, v úterý po první nedli postní 1540.
2
) Dto Helštýn, v nedli svatodušní 1570.

3
) Dto Lipník, v úterý po první nedli postní 1594.
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nezdailé, kterého též požívati nesmli, tehdy obvedouce to cech-

misti a uznavše je za hodné prodeje, mohou to bu sami kou-

ípiti anebo židovští ezníci mohli to prodati bu v mst nebo

ve vsích. Za to dávati budou vrchnosti 10 kamen loje hovzího,

dobrého bez falše, pepuštného. 1

)
Tato všechna obdarování po-

tvrdil Jiík Bruntálský r. 1597. 2
)
Týž r. 1598 v jakési své zále-

žitosti dvrné vyslal rychtáe židovského Mojžíše do Olomouce

s listem na tamjší radu, v nmž žádal, aby dovolila Mojžíšovi

po 3 dni tam se zdržovati. 3
)
Tato okolnost jakož i etná obda-

rování svdí o jeho náklonosti k židm.

Mstští mýtní nedvujíce židm, žádali od nich clo ze všech

vcí i jim vlastních aneb toliko mstem nesených nebo vezených.

Na to si židé u vrchnosti stžovali, a z jejího naízení stalo se

r. 1601 mezi obma obcemi narovnání takové, že židé mají pla-

diti clo toliko z vcí prodaných, ale menší než cizí obchodníci.

Kdyby se ale na mýt spravedliv nepiznali, kolikrátkoli z pod-

vodu usvdeni budou, tolikrát zaplatí 5 k. gr. do panských d-
chod a k tomu ješt vzením trestáni budou. 4

)

Tžce nesli židé, že nesmjí vína do msta voziti, tu sklá-

dati a mezi sebou nalévat'. Fojt Israel Lóbl a starší obce ži-

dovské žádali radu obce kesanské, aby jim ze sousedské lásky

dovolila, víno zvané košer jain, bez kterého o svých výroních

svátcích býti nemohou, do msta si bráti, a slibovali mstu za

to roní plat odvádti; než marn. Proto obrátili se na Jiíka

Bruntálského, pána svého, který jim r. 1603 povolil, že, a r. 1599

obdarování na vinný šenk mstu dal, mohou pece k výroním
svátkm, ale jen 30 vder ron, si koupiti, a na míli od msta
si pivézti. Odtud je do msta dovezou kon obecní, a msto
beky, které nejmén po vde míti musí, vycejchuje a židm
k užívání odevzdá. Za takový sousedský fedrunk platiti budou

kesanské obci ron 30 r. Kdo by se proti tomu provinil, má
býti potrestán, jak v obdarování z r. 1599 napsáno jest. 5

)

]

) Dto Lipník, v sobotu po narození Pán 1595.

2
) Dto Helfenštýn, den sv. Lucie 1597. Co se obdarování na dovoz

vína r. 1599 týe, viz djiny obce kesanské.
3
) Bokova sbírka . S939. I kes. obec dávala židm osvdení, když

Jeli nkam na trh.

4
) Dto Lipník, ve tvrtek po sv. Martin. 1601.

5
) Dto Lipník, v pondlí po nedli Judica 1603.
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Obdarování žid r. 1628 od kardinála Frant. z Ditrichštejna

tíz djiny obce kesanské.

Za války 301eté utrpli židé, jsouce u bran pi hradbách,

velké pohromy. Na památku tchto dob sepsal rabín Simson

Bachrach modlitbu, v níž útrapy válené vylíeny jsou, kteroužto

ron v poslední den v židovském roce až dosud v chrám se

modlí. Než po válce 301eté tak se rozmohli, že panovník r. 1650

byl nucen pipomenouti stavm, že židy pijímati jest právem

královským, a že jinde trpni nebudou, le kde byli ped prvním

lednem r. 1618.

Od knížete Ferdinanda dostalo se r. 1656 židm nového

obdarování. Povolil jim dle libosti obnoveného chrámu užívati;

mrtvé v mst za roní plat 12 tolar pochovávati a toliko 45 dom
obytných krom nemocnice, obecního domu a 2 jatek v mst
míti. Každý eznický mistr mohl míti dva svobodné tovaryše na

kupování masa, v emž syni, jsou-li tovaryši, zahrnuti jsou; ne-

dostane-li svobodného, mže míti ženatého, který se ítá za dva

svobodné; v jatce nesmí býti více jak 3 osoby. Za jatky dají

platu roního 10 tol. Na míli kolem msta masa prodávati ne-

smjí; kdo by pi tom byl dopaden, zaplatí pokuty 10 tok, a nad

to maso zabavené bude dáno chudým ve špitále. Dovolil jim

10 beek vína za plat 30 r. voziti; kdykoli je ale do msta vezou,

mají se u hejtmana ohlásiti a víno po mázech mezi sebou vy-

šenkovati; za každého, kdo by proti tomu jednal, zaplatí obec

10 tol. pokuty. Nastane-li rozepe mezi nimi a kesany, a ne-

jsou-li s rozsudkem fojta mstského spokojeni, mohou se odvolati

k hejtmanovi a od toho ke knížecí kancelái. Zakázal židy bez

vdomí hejtmana trestati vzením, le by vc byla dležitá a bez-

odkladná. Též zakázal obci kesanské více po nich žádati, než

k emu od starodávna povinni byli. Krejíi židovští mohou si

tovaryše chovati, ale smjí jen pro židy šiti; s kesanskými
obleky mohou toliko ve výroní trhy obchodovati; kdo by proti

tomu jednal, ztratí nejen šaty, nýbrž zaplatí i 6 tol. pokuty. 1

)

Za tuto milost platiti budou krejíi ron krom povinných

7 tol. ješt 1 tol. Z koželužen, v nichž mohou kže vyrábli,

Ú Židé, aby od kesan se rznili, nosili jiný oblek, zvlášt co se barvy

obleku týe; též r. 14< 0 naízeno, že mají choditi s hlavou nepokrytou; kdyby

mli njakou pokrývku na hlav, mají rychtái nebo konšelé jim ji odejmouti.
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dají ron 8 tol. platu, nesmjí ale kesanm kže dráže pro-

dávati než bývají jinde prodávány. Jelikož koželuzi a obuvníci

mstští mají své výsady, mohou židé sice od ezník židovských

kže kupovati, ale obchodovali jimi mohou toliko jinde; kdyby
tak inili v mst, dá obec 10 tol. pokuty. Co se obchodu
zbožím srstnatým týe, povolil jej za plat 2 tol, než tak, že se

mají snažit! zboží toto naped kožešníkm mstským prodati. Do-

volil jim též obchod srpy, kosami a zbožím, kterého kovái

nedlají
;
kdyby ale takový obchod chtl provádti poddaný ke-

sanský v mst usedlý, pak nesmjí tím více obchodovati. Stáv-

kové vci, ponvadž kesané na to výsad nemají, mohou pro-

dávati. Chtl-li by se cizí žid v mst usaditi, má naped k hejt-

manovi na examen jiti a s jeho dobrozdáním, co by platí ti mohl,

na knížete se obrátiti. Konen schválil kníže staré porovnání

obce židovské s katem lipenským. 1

)

Z let 1689 a 1690 zachovány jsou dopisy obce kesanské,

kterými tato osvduje píslušnost nkterých žid do Lipníka,

aby mohli obchodovati na výroních trzích v Olomouci, a jednomu

dala obec kesanská takové osvdení pro všechna msta.

R. 1723 bylo židm všeobecn povoleno na svobodných

trzích obchodovati a emesla provozovati. Následek toho byl, že

r. 1748 si stžovali kesanští emeslníci v mst, že židé se

jim tak do emesel pletou, že málokterý kesanský emeslník si

tovaryše držeti mže.

R. 1752 dán byl nový policejní ád židovský pro Moravu;

v komisi na jeho prozkoumání zasedal též rabín lipenský Abraham

Isák. Když r. 1772 panovala drahota, aby židovští pekai nei-

nili soutže kesanským, bylo jim zakázáno pro kesany péci.

Výsada mstu na vinný šenk daná byla obdarováním kní-

žecím ze dne 3. ervna r. 1793 potud porušena, že bylo dovo-

leno židm vína cokoliv, ale toliko židm prodávati, a sice byli na

návrh obce židovské od vrchnosti 4 nálevci ustanoveni, kteí po-

vinni byli z každé 10. vdrové beky 3 r. platu dávati
;
budou-li

pistiženi, že kesanm prodávají, zaplatí pokaždé 10 tol. po-

kuty. Jak víno do msta pivezou, mají to ohlásiti v dchod
panském

;
bude-li ve sklepích nalezeno víno neohlášené, zaplatí

pokaždé obec 3 r. pokuty.

!) Dto 16. záí 1656.
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R. 1796 povstala rznice mezi obcí kesanskou a židovskou.

Toho r., jak výše udáno, zízena byla bránka (fortna) u židov-

ského chrámu, klerá jen v as nouze mla býti otvírána, a klí

od ní byl toliko v mstské radnici. Než židé vymohli si u vrch-

nosti též klí; rada mstská se proti tomu ohradila a vymohla,

že jen ona smla míti klí. Píinou byla obava, že židé, jsouce

bez toho na škodu obci kesanské — jak ve zpráv se píše —

,

tím více by ji nakupujíce u brány, díve než by vci na trh do-

neseny býti mohly, podloudnictvím a tajným ukrýváním poško-

zovati mohli.

Konen r. 1802 dne 30. ervna dostali obdarování od vrch-

nosti na 3 roky, že i kesanm víno prodávati mohli za tchto

podmínek: staré platy z každé beky zstaly v platnosti než tak,

že co budou více nad 10 beek jim díve povolených potebo-

vati, zaplatí z každé beky 1 r. Poet nálevc vína byl o 1 roz-

množen: kdo by krom nich naléval, zaplatí 10 tol. pokuty. Ne-

smli ale víno dráže prodávati než se v panském vinném dom
prodávalo, a vrchnost si vyhradila právo, dáti sklepy prohléd-

nouti, prodává-li se víno pravé.

Rozlinými obdarováními a výhodami byli cizí židé do msta
lákáni, a jelikož domy židovské nestaily, a v kesanských domech
až do r. 1848 bydleti nesmli, poet jejich se ale rozmnožil

(r. 1794 bylo v mst 975 žid), založili si pi cest k Olomouci

r. 1813 kolonii Horeko, kdež mli i svou nemocnici.

R. 1881 usneslo se zastupitelstvo obce kesanské, aby ob
obce v jednu spojeny byly, k emuž ale až dosud nedošlo. V nej-

novjší dob vzrostl poet ísel domovních v obci židovské tím,

že židé prodali jeden dm i tem stranám; pízemí má staré

íslo, a dv strany v prvním poschodí mají každá své íslo, tak

že pod jednou stechou a o jednom vchod jsou 3 domovní

ísla. Že kesané v obci židovské tvoí vtšinu, má píinu v tom,

že v obci židovské jsou mnohem menší obecní pirážky než

v kesanské. 1

)

9 A. Kesanská obec. God. dipl., II., 279, 296, 311; III., 142; V., 9;

VI., 112; XII., 195; XV., 57, 186, 187, 210, 223. Z. d. O., I., 3, 19; II, 16,66,

69; VII., 16, 40; IX.. 5, 25; X.. 10, 35, 44, 52, 54; XII. 12, 13; XVI., 20;

XXIX., 44; XXX., 130, 132; XXXIII., 17; XXXV., 5; Kvat. dvo., I., 8, 15; Kn.

ph., II., 598, 627: III., 1234, 1303, 1408; VI., 394—396. A. S., IV., 1; V., 8,

11
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Bohuslávky

(do Bobuslávek, v Bohuslávkách), samostatná katastrální a po-

litická obec leží od Lipníka k severozápadu v dolin po obou

stranách potku a cesty na svazích. Uprosted návsi stojí kap-

lika a kašna. Místní trati se jmenují : na Dráhách, u Pastýrny

a Záhumení. K obci patí samota: Hájovna. (1 . s 6 obyv.) R. 1794

tu bylo 35, r. 1900 60 ísel, z nichž nkterá povstala parcellací.

Dle katastru z r. 1749 bylo tu 296 m. polí obdlaných,

93 5
/8 m. úhor, 5 6

/8
zahrad, 32 6

/8
pastvisk a luk na 9

7

2
fry

sena
?

obci patilo 8 m. pastvisk, spolen s Trnávkou 20 m.

pastvisk „nad Oborou“, a 30 m. lesa. Dle rektifikaního proto-

kolu naítáno bylo polí 405 3
/8 m. Nyní se ítá 289 ha, z toho

poplatných 281 ha a sice: 165 ha polí, 21 ha luk, 3'91 ha zahrad,

30 ha pastvisk a 61 ha lesa. Velkostatku patí 38 ha 58 a. Ma-

jetek obecní obnáší 15 ha 29 a polí a luk: majetek patící 20 sin-

gularistm 37 ha lesa a pastvisk.

Trati (polní) : Na Barkovských, Bebedinky, v Brodkách,

tvrt, na Dubkách, Kopanina, pod Kížem, v Machovci, Nivy,

pod Oborou, na Ostíných, Padlky, Prostední, Slaí, pod

Dobrou studnou, Vinohrádky, u Vlí jámy, záhumence, Záhu-

menky
:

(lesní) : Na Kapitánce (byl tu revírník Kapitán zastelen),

na Píhon a na Salaši. R. 1609 se pipomínají: Klue, Kopa-

nina pi slatin a Velín.

R. 1794 bylo tu 195 a r. 1900 340 obyv., eských katolík.

Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Drbalova, Dohnalova,

Velešíkova. Rod Velešíkv, pvodn Velechv, pipomíná se tu

již r. 1609.

Dle rejster helfštýnských uvádí se tu 1 celoláník, 4 polo-

láníci, 6 tvrtláník, 4 zahradníci a 6 chalupník, celkem 21

osedlých. Po válce 301eté: 1 titvrtiáník se 24 m. polí, 5 polo-

láník po 16 m. polí, 4 tvrtláníci po 8. m. polí, 7 zahradník

bez polí; 1 nov osedlý pololáník z r. 1662,2 nov osedlí cha-

lupníci z r. 1659 a 1669 bez polí, a 60 m. polí inžovních. Na
lánech se tu ítalo 3 lány a l

3
/4 achtele lánu. Urbariální fasse

19, 30, 31. G. M. O., X., 50. Kameníek, III., 235. Volný cirk. top., I., 242.

Archiv f. ost. Gesch. 65, sv. 242.

B. Židovská obec G. M. M., 1909, 85, G. . M., 1898, 385. Miiller Urkun-

dliche Beitráge zur Geschichte der mákl*. Judenschaft.
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2 r. 1775 uvádí 11 pololáník, 9 chalupník a 10 domka bez

polí. Ke gruntu se nyní ítá 60—80 mr, k chalup 20 m.

a k domku 2—3 m.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím, prací v to-

várnách lipenských a v zim prací v lese. V míst jest: hostinec,

kramá, 2 kovái a krejí.

Pomry poddanské. Hynek st. Bruntálský pidlil pod-

dané z Bohuši ávek ke dvoru Tupeckému. R. 1609 dávali inže

gruntovní o sv. Jií 4 r. 10 gr. a o sv. Václav 4 r. 8 gr., za 1872

slepice platové 1 r. 7 gr. Obec platila z pastviska, kterého spo-

len s Trnávkou užívala, 3 r. a z luk a z kopanin 20 r. 27 gr. 372
d.

Dle urbáe z r. 1700 platili tíž ron: inže gruntovní 10 r.

34 kr. 4 d., na stavy 1 1 r. 40 kr., za slepice 2 r. 20 kr., z pastvin

a kopanin 22 r. 14 kr. 4 d. a devní inže 11 r. 33 kr., ron
dodati 1000 kus šindele, 12 kop pícních otýpek pro ovce,

1 povoz pro rybolov, dovézti sud vína, ryb za 5—7 r. a o hodech

1 krávu kupovati. Sedláci byli povinni krom tažních robot ve

žních ke dvoru Tupeckému po 2 osobách pších posílati. Všichni

byli nuceni napísti pediva 56 liber. Domkai bez polí platili

místo robot po 1 r., jen ve žních byli povinni po 2 dnech robo-

tovati; dále byli povinni každý 2 sáhy díví nakáceti nebo 24 kr.

za to zaplatiti. Rychtá na ís. 13. nerobotoval, dovážel jen

sud vína.

Kostelem patila obec pvodn do Oseká a obyv. platili dle

úmluvy z r. 1668 farái místo desátku 1 r., r. 1708 jenom 24 gr.

a dávali 10 máz rozpuštného másla, z ehož 72 mázu dostal,

kdo máslo rozpouštl a do Oseká zanesl. 1

)
R. 1781 odfaeny

k Lipníku.

Kaple zasvcená Všem Svatým, v níž na oltái jest krásný

obraz, který byl díve majetkem rytíského rodu z Holle. Kaple

stála již r. 1809. Toho totiž roku pijel sem po bitv u Slavkova

ruský dstojník Kostuška a složil na její udržování jako kapitál

5 zl. stíbra. Tyto peníze byly pjovány a úrokovány; když

r. 1857 je obec do út obecních zaaditi chtla, byly z naí-

zení soudního farnímu úadu k dalšímu útování odevzdány.

Ú Co se desátk a dávek farám povinných týká, dlužno poznamenat,

že jsou uvedeny dle dekanátni matriky z r. 1668, kdežto urbá panství hel-

átýnského z r. 1700 má nkteré odchýlky. A. S., VII., 144.

11 *
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R. 1852 byla kaple ohnm poškozena. Od r. 1875, když byla

nov upravena a posvcena, slouží se v ní mše sv.

Do školy chodilo se pvodn též do Oseká a po pifaení

k Lipníku, patily sem i do školy. Když r. 1787 byla v blízké

Louce škola otevena, byly piškoleny tam. R. 1873, kdy se

poalo v Louce jednati o stavbu nové budovy školní, odlouily

se Bohuslávky a zídily si r. 1875 svoji školu. Vyuovalo se proza-

tímn v dom . 17; r. 1876 postavena byla školní budova . 56

Prvn uil Libor Vymtal, vysloužily voják, který tu psobil až

do r. 1879. Po nm nastoupil František Veverka a od r. 1893

psobí tu Antonín Janásek. Jeho zásluhou založena tu r. 1908

lidová knihovna.

Pamtihodné události: r. 1901 postavena byla okresní sil-

nice z Lipníka do Bohuslávek, r. 1902 a 1905 zízeny na návsi

kašny a nad vesnicí, r. 1903 nadlalo krupobití 3. ervna a r. 1904

velké sucho mnoho škod na poli; r. 1908 8. listopadu vyhoela

ís. 19—23, r. 1909 zízena byla spojovací okresní silnice do

Louky.
Poštou patí k Lipníku. Na choleru r. 1866 zemely 2 osoby.

Djiny. Bohuslávky sluly pvodn Bohuslavice a ješt

r. 1749 tímto jménem jsou v katastru zapsány, a již v 15. stoh

jméno Bohuslávky pichází. 1

)
R. 1371 Mikuláš z Bohuslávek

s bratrem svým Janem a se svolením ddic prodal markrabti

Janovi svj majetek v Bohuslavicích, Popelov a Zbyslavsko, a

t. r. Kuník, Jaroš, Ježek a Bohuš, brati z Drahotuš, témuž mar-

krabti prodali zboží Drahotušské s tetím dílem v Bohuslávkách.

Též vládykové z Tupce mli jakýsi podíl na Bohuslávkách. Nebo
když markrab Jošt dal zboží Drahotušské a s ním i Bohuslávky

v zástavu Ctiborovi z Cimburka a jeho synovi Albertovi za 2244

kop gr., pohnal Jan z Tupce r. 1406 markrabte ze 100 kop gr.,

že mu drží jeho zbožíko Bohuslavice nad Lipníkem; než bez vý-

sledku, protože léta vyšla.

Po Albertovi z Cimburka drželi r. 1416 Bohuslávky jeho

synové Jan a Ctibor, jimž je král Václav ponechal jako jejich

9 Cod. dipl., M., IV., . 317. zaznamenává, že r. 1293 Mikuláš, vévoda

Opavský, prodal Zbyslavovi z Bohuslavic vsi Žákovice, Libosváry, a co mu
patí v Trnávce, v kraji perovském. Volný tohoto Zbyslava jmenuje maji-

telem Bohuslavic u Konice, Rolleder (Schriften II. 312.) opt Bohuslavic u Bu-
ovic; obé jest nesprávné.
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otci, ale dal si ješt za to zboží k výše uvedenému obnosu

vyplatiti 500 k. gr. Jan odprodal r. 1437 Hynkovi z Valdštýna

od zboží Drahotušského Bohuslávky. Tento je r. 1446 prodal

Bokovi Puklici z Pozoic. Po nm držel Bohuslávky syn Jana

z Cimburka Ctibor, který r. 1476 zboží Drahotušské i s Bohu-

slávkami prodal Vilémovi z Pernštýna za 7000 dukát, kterýžto

Bohuslávky od zboží Drahotušského odlouil a pivtlil je k Helf-

štýnu, pi nmž i na dále zstaly. Tato trhová smlouva byla

r. 1480 v desky vložena.

Když páni z Ludanic drželi zboží Helfštýnské (1554— 1580),

postavili si v Bohuslávkách pivovar, ve kterém ale již r. 1577

pivo se nevailo 1

)

Daskabát,

samostatná katastrální a politická obec, leží od Lipníka severozá-

padn na rovin po obou stranách císaské silnice. K obci patí

samoty Holešnický mlýn, Kramlov a v Sušírni.

Jméno osady založené v 17. století na míst zaniklé osady

Othiby vykládá se tím, že za starých as se tu zdržovali lupii,

kteí cestujícím zastoupivše „dáš kabát !“ íkali. Tento lidový

výklad zaznamenávají Volný 2
)

i Brandl. 3
)

Místní trati: Horní a Dolní konec, Myškovec. Ped domy
jsou zahrádky.

R. 1775 bylo 23, r. 1900 91 ísel.

R. 1749 ítalo se ve vsi 108 m. poddanských polí obdlaných,

42 m. úhor, 5 m. zahrad a 35 m. obecního lesa; dle rektifi-

kaního protokolu z r. 1756 napoítáno bylo 193 m. polí obd-
laných; obec mla 1 m. pole, 2378 m. pastvisk, 46 2

/8 m. lesa,

eelkem 1
17

/e 4 1- Nyní se tu ítá 1265 ha, z toho poplatných

1240 ha, a sice: 317 ha polí, 264 ha luk,

6*

*32 ha zahrad,

7*42 ha pastvisk a 646 ha lesa. Velkostatkm patí: Veselskému

25 ha, kapitolnímu 689 ha 42 a.

Obci náleží 19T7 ha. V letech sedmdesátých 19. století roz-

dleno bylo obecní pastvisko tak, že 12 chalupnik dostalo po

12 m., domkai po 2 m.

’) Z. d. O., II., 64, 65; IX., 17; X.,'2fc; XII., 14. Kn. ph. I., 367. A. G., XVI., 194*

*

2
) M. M., I., 449. :5

) Kniha pro každého Moravana, 261.
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Trati polní: Díly, Dolní hájemství, Haplkoše, na Jánkách,

Kopaniny, na Nmecky, Rozdily, na Platovým, na Pedním, Vi-

nohrady. na Zadním. Trati lesní: u Faráovýho hrobu, na Ka-

pitolním, Mezihoí. Oslovica, na Somadlách, Zhnilá luža, Boí,

v Zámisku. R. 1756 pipomíná se Kocurovec pední a zadní,

a u Mostka.

R. 1900 bylo 252 obyvatel národnosti eské, náboženství

katolického.

Pes 100 rok drží rodné místo rodina Nádvorníkova . 15

a Zelinkova . 17.

R. 1756 bylo 12 zahradník, kteí mli po 8 m. 4 osm. polí

III. t., po 3 m. 4 osm. úhor a po 4 osm. zahrad, 1 rustikální

a 6 dominikálních domka a pastýrna. Urbariální fasse z r. 1775

uvádí 12 zahradník, 5 rustikálních a 8 dominikálních domka.
K chalupnické usedlosti patí nyní 36 m.

; 6 jest rozparcel-

ováno.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím. V míst jsou 4 kra-

mái, 2 hostince, 2 ezníci, 2 kovái, 2 stolai, obuvník, krejí,

kolá a 12 obchodník (dívím, dobytkem a koží)
;
k prmyslu

patí mlýn a parní pila.

Poddanské pomry. Dle dominikální fasse z r. 1750

platili o šv. Jií a o sv. Václav po 8 r. 24 kr., hodové inže

2 r. 12 kr., za pedivo 1 r. 30 kr., za obnovení rady 2. r. 24 kr.,

inže vodní z Daskabátského potka 3 r. 20 kr., z domk 3 r.,

z krmy 30 kr. a dávali 6 slepic. Dle urbariální fasse z r. 1775

platili zahradníci gruntovní inže po 1 r. 24 kr., za obnovení

rady po 12 kr., hodové inže po 12 kr., za pedivo po 7 kr. 2 d.,

a dávali po 2 slepicích, vyjímaje ísla 21 a 24, která dávala po

1 slepici; ís. 13 slepic nedávalo. Roboty konány byly rzn:
nkolik ísel po 104 a po 130 dnech; než osedlí z tchto ísel již

r. 1787 platili místo robot po 4 r. 40 kr. Dominikální domkai

robotovali po 26 dnech, r. 1787 platili po 1 r., 5 ísel neplatilo

inže, z nichž 3 ísla robotovala po 13 dnech. Zahradníci (a sice

12) byli povinni každý 20 sáh paliva ve vzdálenosti do 5
/4

hodiny

dlati a poctiv uložiti
;
a 6 sáh bylo povinností každého dom-

kae od ís. 1.—8. a ís. 22, 28, 29, 30. Nebylo-li té práce teba r

zaplatili za každý sáh 16 kr.

Hostinský, který si sám pivo voziti povinen byl, platil

90 r. 40 kr.
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Výkup z r. 1851 obnášel 752 zl. 53 kr. z obce, z hostince

585 zl. 4 kr., ze mlýna 697 zl. 20 kr. Z kopanin zaplatili výkupu

481 zl. 57 72
kr. Domkai ís. 1.— 9., 28.—31. a 40.—49. zapla-

tili 225 zl. 36 kr, R. 186t vykoupila vrchnost právo na lesní

pastvu, stelivo a trávu.

Do kostela patili pvodn do Tršic, od r. 1884 patí

do Velkého Újezda. Zahradníci platili farái v Tršicích místo de-

sátku po 7 kr., za sýr po 5 kr. a odvádli po 2 vejcích. Od
r. 1908 stojí na návsi kaple (obr. 26.) ke cti sv. Jana Nep., v níž

se slouží mše sv. R. 1910 koupila záložna ve Velk. Újezd pro

tuto kapli kalich. V obvodu této obce jest jedna polní kaple.

Školství. Do školy patili pvodn do Tršic; když pak

r. 1789 v Doloplazích byla postavena škola, byli k této škole pi-

dleni až do r. 1883, kdy v míst škola byla zízena. Prozatím

tu vyuoval nezkoušený Jan ásteka; od r. 1884—1891 tu p-
sobil Matj Boil. Za jeho nástupce Josefa Koneného 1891—1902

rozšíena byla r. 1898 na dvojtídkii. Po nm prozatímn spra-

voval školu Richard Hapala a r. 1903 ustanoven byl správcem

školy Šimon Košut, který tu dosud psobí.

R. 1904 zpsobilo velké sucho a r. 1909 rozvodnný po-

tek od Varhošt tekoucí mnoho škod. Na choleru r. 1866 zem-

ely 4 osoby.

Spolky: hasický (1901), rolnicko-dlnický podporovací spolek

s knihovnou, sdružení katolické omladiny s knihovnou.

Poštou patí k Vel. Újezdu.

Djiny. Na míst nynjší osady Daskabátu stávala díve

osada Othiby 1

)
(Ottegriby), která patila k biskupství olomouc-

kému. R. 1232 odkázal biskup Robert k nov zízenému pro-

boštství pi kapitole tuto ves s nkolika brtmi vel, píjmy to

náležející kapli v Kromíži. R. 1281 a 1283 pipomíná se Vran

z Othib jako svdek. R. 1360 jest zaznamenáno vno man-

želky Náhrada z Tršic Anny na Othibech obnosem 20 kop gr.

R. 1364 poznamenáno jest, že Othiby platily mýtného v Olo-

mouci 5 gr. R. 1385 jmenuje se Stibor rytí z Othib. R. 1386

byly právem zemským Ješkovi z Lukova piknuty peníze na Su-

') V. Brandl (Obzor, 1885, str. 163), a po nm Fr. Peinka (Djiny msta
Kromíže, str. 10) kladou ves do okolí Tršic blíže Kokor tam, kde ní nej-

vyšší vrch toho okolí zvaný „Kebí“.
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iíkovi z Othib, který se již r. 1381 pipomíná. Tomu odporoval

olomoucký žid Jakl, ka, že má Othiby v zástavu za peníze.

R. 1406 prodal Jan ze Šternberka, odjinud z Lukova, Rachma-

novi z Vladyího Újezda celou ves Othiby, jak je dle práva

zemského po Sulíkovi z Tvorovic dostal, naež Rachman spolil

se na Othiby s Hynkem a Matjem z Pibyslavic. R. 1410

pohnal Václav z Dolopaz, odjinud z Bystice, Rachmana, že mu
prodal zbožíko Othibské za 60 kop gr. a toho mu nezaplatil,

a zárove jej pohnal, že mu les jeho rozkazem spálil.

Když Rachmam, který se ješt r. 1419 pipomíná, zemel,

nastal spor o ddictví. Jednalo se o to, zdali Jindich z Othib,
syn Rachmanv a Annin, bývalé kuchaky Rachmanovy, se narodil

po uzavení satku. Svdci Mikš a Tomík z Othib písahou

dosvdili, že Rachman byl sezdán, než se Jindich narodil. Než

Hedvika Ctiborova z Nelešovic, nevlastní sestra Jindichova, po-

hnala r. 1437 pece Annu ze 60 kop gr., že jí drží ddictví, které

po bratích nedílných na ni spadlo, a týmž pohonem pohnala i Do-

rotu a Marketu z Othib. Než páni nalezli, že Anna Hedvice

odpovídati nemá, jelikož panským nálezem od Jindicha, jejího

syna, to provedeno jest, že jsou manželsky pošlí, a na ten nález

dala Anna pomocné 1

)
R. 1446 Ctibor z Othib prodal Elišce

z Býkovic, vdov po Sulkovi ze Zákovic, Othiby s dvorem,

rychtou a mlýnem, a tato vzala na spolek nete svou Kanu a

jejího manžela Mikuláše z Raic. Ale již r. 1447 prodala Eliška

Othiby s tvrzí zvanou Kopec a se vším píslušenstvím Janovi

Lapkovi ze St. Jiína (pozdji se psal z Oprostovic), jenž man-
želce své Kan z Pozoic na té vsi zapsal 100 kop gr. vnem.

Po smrti Jana Lapky z Oprostovic spadly Othiby na krále

Ladislava, který své právo na Othiby dal r. 1456 Hynkovi

z Bystice a Mikuláši Chudobinovi z Boic. 2
)
Tento r. 1460 pohnal

Kanu, vdovu po Lapkovi, z vnného práva 50 kop gr., že mu
drží Othiby. Paní Kana r. 1461 vyznala, že jí Jan Lapka zapsal

na Othibech, na dvoe a rycht zákupné 100 kop gr., kteréžto

vno prodala Janovi z Dobré Vody, Petrovi Kdulincovi z Ostro-

me a panoši Všeborovi z Drahanovic za hotových 100 kop gr. 3

)

R. 1462 prodal Jindich z Bystice svj podíl na Othibech Mi-

]

) Pomocné byl poplatek placený žalovaným, když žalující nedokázal.
2
) Pasov 18. ervna 1456; vložen byl v desky teprve r. 1482.

3
) Olomouc, pátek ped Hromicemi 1461.
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kuláši Chudobinovi z Boic. 1

)
R. 1466 pohnala Kana, vdova po>

Lapkovi, Jana z Dobré Vody a z Drahanovic, že jí drží ves Ot-
hiby, na které má vno a ji pohnala Kana ze Zákovic, že jí

drží louky a zahrady v Zákovicich. R. 1475 pipovdl se na Ot-
hiby Petr Kdulinec, že rukojmí s jistcem zemeli, a on jediný

živý rukojmí zstal v tom listu, kterýž na to má. R. 1480 Jan

Selický z Dobré Vody postoupil svá práva na Othiby, dvr
a rychtu Václavu Škodovi ze Zástízl a Nemotic, Havlovi z Boic
a Zdekovi ze Štchovic 2

) ;
tito vše to prodali následujícího roku

Bohuslavovi z Kokor a Tršic 3

)
a Havel z Boic témuž prodal

i své právo na Othiby. 4
)
R. 1481 Jiík z Varhošt odporoval

vkladu Havla Ghudobina z Boic, kterýmžto Bohuslavovi z Kokor

a Tršic pustá ves Othiby vložena byla ka, že on k té

rycht jako ddictví právo má. Než r. 1482 Jiík z Kateinic

jako rukojmí za Kateinu z Pozoic, vdovu po Lapkovi, Bohu-

slavovi z Kokor a Tršic 100 kop gr. vnných na vsi Othibech,

na rycht zákupní a na dvoe s píslušenstvím v desky vložil.

Od té doby patily Othiby k Tršickému zboží (v. t.).

Byly tedy Othiby r. 1481 pustou vsí, z níž se zachovala

toliko rychta a dvr. A práv tato okolnost dala ve století 16.

podnt k novému osazení opuštných grunt. Nov povstalá

osada nazvána byla Nová Ves. R. 1568 stžovala si všecka obec

Nové Vsi „slov Othib“ (tak podotýká listina) na p. Nikodéma

z Bobolusk a z Tršic u biskupa Viléma Prusinovského z Víková,

který Tršické zboží koupil, že jim vzal pole nad rybníkem, že

jim nepovolil výhon a kus lesa na louky, jak slíbil, že vzal ti-

krát plat z pastvy na jejich obecních podílech, a že jim mnohé
jiné slíbil, ale nesplnil. 5

)
Z toho vidno, že Nikodém z Bobolusk

tuto osadu založil, a aby hojn osadník pilákal, mnoho sliboval,

ale nieho nesplnil. Této osad, jak se zápisu v zemských deskách,

zejmo jest, íkalo se již r. 1581 Daskabát. 6
)

erná kniha msta Lipníka k r. 1609 poznamenává, že byl

popraven meem v Lipníku Jakub Zborovský proto, že židm.

*) Tovaov, pondlí po sv. Jakube 1462.

2
) Olomouc, patek ped sv. Martinem 1480.

3
) Olomouc, pátek po sv. Prokopovi 1481.

4
) Olomouc, tvrtek ped sv. Martinem 1481.

5
) Dto Olomouc, nedle provodní 1568

6
) Volný (M. M., I., 449) napsal nesprávn, že ves byla založena v 18. stol.-
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v Lipníku peiny a šaty kradl a v Daskabát prodával. Tím též

ásten vysvtluje se lidový výklad jména této obce.

Olomoucká kapitola dala r. 1654 povolení Doloplazkým, aby

mohli letním asem dobytek v rybníku daskabátském napájeti,.

což opt potvrdil dkan kapitolní Jan Petr Petrucius r. 1662.

R. 1775 prodala kapitola hospodu v Daskabát za 600 r~

a roní plat 90 r. 40 kr. s podmínkou, že hostinský pivo a ko-

alku z Tršic bude odebírali; r. 1788 prodala Ignáci Passingrovi

pozemek za 100 r., aby si mohl postaviti mlýn. Povinností jeho

bylo krom inžovního platu z luk a polí a roní inže ze mlýna

pro kapitolu ron 20 klad poezati.

Na pozemcích této obce, zvaných odedávna Kocurovec,.

byla asi r. 1799 vystavna kolonie Kocourov, která r. 1881

z této obce a z okresu byla vylouena a k Páslavicím v Olo-

mouckém okrese pidlena.

V obvodu této obce na bývalých pozemcích Veselského

velkostatku stávala v místech Zámisko zvaných ves Sedlec.

Tato ves pipomíná se ponejprv r. 1359 kdy Marcinek ze Sedlce

manželce své Katruši na dvoe v Sedlci 27 kop gr. vnem zajistil

k rukoum Litolda z Pavlovic, bratra jejího. 1

)
R. 1373 Petík ze

Sedlce manželce své Adlice na dvoe v Sedlci zapsal 20 kop gr.

vnem. R. 1381 dal Jan ze Sedlce manželce své Ann na dvoe
poplužním, který držel, a na díle bratra svého Jana 25 kop gr.

vnem. R. 1397 pevedl Jan z Lazník vno manželky své Anny
16 kop gr., které mla v Sedlci, na Lazníky. Téhož roku vyznala

veejn Anna Janova ze Sedlce, že jí Vítek z Dobric 25 kop gr.,

které mla na dvoe v Sedlci, vyplatil, a proto mu Sedlec dala.

R. 1406 Bohuš ze Sedlce prodal tuto celou ves Vítkovi z Dobric.

R. 1415 Jakub z Dobric prodal Vlkovi z Tuína ve vsi Sedlci.

3 svobodné dvory a dvorec s lesy a píslušenstvím a tento pe-
vedl vno manželky své Doroty 37 1

/2 kop gr. s Tuína na po-

lovici zboží svého v Sedlci. Než r. 1418 prodal Vlek vše, co

ml v Sedlci, Václavovi ze Žeravic, který r. 1437 vzal Barše

z Gihovic na dvr v Sedlci na spolek, a r. 1447 vše v Sedlci

prodal Petrášovi z Ochabu, který držel M. Prosenice. Jeho synové

prodali r. 1480 ves Sedlec s dvorem forberkovým Ruprechtovi

]

) Není správno, domnívá-li se Chytil, že Sedlec tento jest vsí na jižní:

Morav, která se jmenuje po nmecky „Vj)itelsbrunn“ (Z. d. O., 663).
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z Vrchlabí a tento následujícího roku prodal s Prosenicemi

i Sedlec Vilémovi z Pernštýna. R. 1494 Vratislav z Pernštýna,

hejtman markrabství Moravského, zapsal na míst bratra svého

Viléma ves pustou Sedlec Janovi Mukaovi z Kokor. Jak zase

pešel Sedlec v majetek pán z Pernštýna, není známo; toliko

jest jisto, že r. 1548 Jan z Pernštýna prodal Sedlišt Erasmovi

z Bobolusk, pánu na Veselíku, od kteréž doby slušel k Vesel-

skému velkostatku. Jak pipadly kapitolnímu velkostatku, zda

.zámnou i prodejem, neznámo. Nyní v tch místech jest les.
1

)

Hlinsko,

politická a katastrální (4.99 km 2
) obec, leží jižn od Lipníka na

svazích, které na pi protéká potek. Severní ást návsi má
podobu ulice, v jižní ásti jsou stavení semo tamo postavena.

Ped staveními jsou vtšinou zahrádky. (Obr. 27.)

Místní trati: Chmelin, Pod zahradou a Zavalentí.

R. 1794 bylo tu 33, r. 1900 53 ísel.

R. 1749 bylo ve vsi napoítáno poddanských polí obdlaných

175 m., 2
)
úhor 7

1

6
/8

m., zahrad 3 m. 472
osm. Obec mla

5 m. polí a 5 m. pastvisk; r. 1775 uvádí se 50 m. obecních

pastvisk. Dle rektifikaního protokolu uvedlo se 288 m. polí, z nichž

po 6 letech se obdlávalo 24 m. a po 10 letech 21 m., a 272
na-

byly pusty. Nyní ítá katastr 499 ha, z nich poplatných 488:

.206 ha polí, 3*30 ha luk, 42 ha zahrad, 12 ha pastvisk a 225 ha

lesa. Velkostatku patí 318 ha a obci 27 ha.

Trati: Dolce, Dubravky, Kouty, Libuše, nad Doubravy, na

Kamenci, nad Obransko, na Pustinách, Padlky, pod Hanou,

pod zahradou, Rosusky, za Hanou, za Humny, Hradištk. R. 1790

pipomínají se ješt: Bednovaná, Chmelin, Lipoviny, Niva, Nová

role hrubá, u Trhové cesty.

b God. dipl. M., II., 220; IV., 179, 203, 211; IX., 336; XI., 371. D. z. O.,

I., 37, 43; II., 5; IV., 14, 60; VÍ., 52, 53; VII., 12, 13; VIII., 37, 38; IX., 14;

X., 3, 31, 37, 44; XXIX, 46; Kn. ph., I., 105, 267, 298, 1034; II., str. 268;

III., 126, 127, 1111. Nález z r. 1437 . 90; IV., 257, str. 485, 1096, 1231; V.,

str. 26. A. G., XVI., str. 238, 466.

l
) Již r. 1735 bylo pastvisko Chmelník zoráno.
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R. 1794 bylo tu 205, r. 1900 303 es. a kat. obyv.

Pres 100 rok drží rodné místo rodiny: Budíková, Liškova,

Macháova a Skácelova.

V okolí obce vyskytují se nálezy z mladší doby kamenné.

Pi stavb nových hospodáských stavení ve fae nalezena byla

popelnice z hlíny naplavené s árkovaným ornamentem.

Dle registr helfštýnských z r. 1609 bylo tu 5 pololáník,

2 tvrtláníci, 6 zahradník a panská láze, celkem 14 staroosedlých,

z nichž jeden pololáník ml ješt zahradu a jeden tvrtláník

krmu. Po 301eté válce zstalo tu 14 osedlých, kteí mli 139

m. v II. a 69V2
ni. v III. t. a jeden nov osedlý, jenž ml

v II. t. 7 m. 5

V

3
achtele, a v III. t. 3 m. 6 2

/3 achtele. in-
žovních polí bylo 25 m. 5 1

/3 achtele v II. a 11 m. 6 2
/3 achtele

v III. t. inžovních polí bylo 25 m. 5 1

/3 achtele v II. a 11 m.

6 2
/3

achtele v III. tíd. Urbariální fasse z r. 1775 uvádí 6 tvrt-

láník, 8 zahradník, 7 domka bez polí: obec mla 5 m. pole

a 50 m. pastvisk.

Nyní se ítá k selské usedlosti 60 m., chalupnické 35 m.

;

domkai mají po 5
/4

m. pole.

Obyvatelé se živí hlavn polním hospodástvím: pstuje se

ásten ekanka (i aganka); díve se pstovala i cukrovka.

V míst jsou 2 hostince, ezník, kramá a ková.

Pomry poddanské. Dle registr helfštýnských z r. 1609

platili o sv. Jií a o sv. Václav gruntovní inže po 3 r. 24 kr. 5 d.,

za odúmrt 21 gr. 6Y2
d., za 3 kopy vajec 19 gr. 2 d., za robotu

kalní 9 gr. 4 d., za robotu dvorskou 1 r. I
1

/2 gr. 1 vid., z pastvisk

5 r. 17 gr. 1 d., za 36 slepic platových 2 r. 12 gr., za 26 slepic

pastevních 1 r. 22 kr., za hlásku 19 gr. 2 d., z lázn 8 r., z krmy
16 gr., a sypali: pšenice ospové na vrchovatou míru 6 m., což

na štrychovanou míru inilo 7 m., ovsa ospového 11 m., ovsa

pastevního 26 rn. Dle urbáe z r. 1700 platili: gruntovní inže

9 r. 14 kr. 5 d
,
za odúmrt 43 kr. 3 d., za vejce 1 r., za slepice

7 r. 14 kr., z kopanin 13 r. 59 kr. 4 d., za hlásku 45 kr., robotní

inže 1 r. 17 kr. 4 d., z krmy 37 kr. 2 d., z lázn 4 r. 40 kr.,

devní 6 r. 13 kr. 2 d. a odvádli 5V2
m. vrchovaté žita, 37 m.

ovsa, 1000 kus šindele, 7 l

/2 kopy pícních otýpek; dále byli po-

vinni: kupovati ryb za 4—6 r. a o hodech 1 krávu, a pediva
odvádti 36 liber. Sedláci byli nuceni z Týnské palírny rozvážeti

koalku a majiteli palírny obilí do mlýna a mouku z mlýna vo-



175

žiti; za to nejezdili pro víno. Ddiný rychtá zízený r. 1774

nerobotoval, platil všechny platy a sypal 5
/8

m. žita a 3 m. ovsa.

Poddaní z Hlinská a ze všech obcí na Záhoí, které slušely

k Helfštýnskému panství astji po roce 1775 proti sýpce ovsa,

(celkem 753 m.) protestovali a byvše r. 1778 od gubernia od-

mítnuti podali žádost r. 1786 k císai, než i tu byli odmrštni.

Naposledy žádali, ovšem že optn marn, r. 1831 o zrušení

sýpky.

Duchovní správa. Kostel sv. Bartolomje stojí upro-

sted hbitova na kopci na jižním konci za vsí. Byl r. 1886 ná-

kladem farník za pispní náboženské matice na míst staroby-

lého a malého kostela vystaven. Ze starého kostela zstala toliko

vž, která ale ve zdivu již byla zvýšena.

R. 1909 dány byly na vž hodiny. Na vži jsou 3 zvony.

Hbitov kolem kostela byl r. 1875 rGzšíen.

Pízemní fara u kostela byla r. 1904 opravena a r. 1908

postavena byla úpln nová hospodáská stavení.

R. 1304 potvrdil biskup olomoucký klášteru na Hradisku

právo podaní na Hlinsko, které mu dal Parduš z Hlinská. Zdali

klášter faru eholníky obsazoval, není známo. V 16. století p-
sobili tu kazatelé luteránští, z nichž jest znám toliko Daniel

Joannides Skoovský (1606—1620), který zárove spravoval faru

paršovskou. Byl též literárn inným : vydal ei pohební, které

vnoval svému kostelnímu patronu p. Zdekovi Žalkovskému, a

veršem popsal ohe v Lipníku r. 1613. Pi svém odchodu oloupil

však kostel.

Na to byla farnost hlinská i s pifaenými osadami Kladní-

kami, Lhotou a Týnem pidlena jako filiální k Lipníku; fará

lipenský o tech výroních svátcích a na sv. Bartolomje, v kte-

rýžto den šlo z Lipníka do Hlinská procesí za píinou získání

odpustk, konal tu služby Boží, k nimž obec dávala povoz a fa-

rái vždy místo obda 15 gr. a 1 slepici a z každé obce po

1 slepici, 2 mázech másla a od každého usedlého po 1 vejci.

Pozdji ale dávali místo obd po 12 kr. Za desátky dávali

obyvatelé tchto vsí farái lipenskému po 18 kr., což inilo, ne-

byl y-li grunty opuštny, ron asi 17 r.
;
díve platili celkem 20 mor.

tolar, což pro velké zpustošení za války 301eté pestalo. Krom
toho jedenkaždý ješt po 1 slepici dával. Dva chalupníei v Hlinsku

dávali pouze po 6 kr.
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R. 1762 koupen byl pro kostel od varhaníka z Libavy po-

sitiv za 60 zl., r. 1763 od ezbáe Blažka z Olomouce novy oltá

za 51 zl. a za pelití zvonu r. 1764 zaplaceno bylo 142 zl.

R. 1786 podaly obce Hlinsko, Kladníky a Lhota žádost za

zízení duchovní správy, což následujícího roku bylo povoleno.

Duchovní správce ustanoven byl r. 1788. Téhož r. koupena byla kti-

telnice od ezbáe Lozerta z Olomouce za 33 zl. 30 kr. K farnosti

pidlena byla samota Nový Dvr (panský dvr se dvma domky)-

Od obnovy fary déle psobili: Karel Kretschmer (1788—1804),

Alan Hraský (1806— 1815), Antonín Špruek (1823— 1847). Karel

Gazda (1848—-|-1860) byl velice o chrám Pán zasloužilý; dal

na vlastní útraty boní oltá a mramorovou ktitelnici postaviti

a mnohé jiné (dlažku, varhany, paramenta) pispním patrona

a farník poíditi. Jelikož i na stavb kostela mnil, porušil tím

jeho starobylý ráz. Po nm psobil Jakub Dadlec (1860— 1871).

Za Jana Schneidra (1871— 1882) darovaly ti pifaené osady

k fae po 1 jitru pozemk a poalo se jednati o stavbu nového-

kostela, což provedeno za jeho nástupce Karla Adamovského

(1882— 1903). R. 1885 byl starý kostel zboen; nový byl vysvcen

24. íjna 1886. Zatím konány byly služby Boží ve stanu pi fae

postaveném. Po jeho odchodu nastoupil Vincenc Palkovský

o opravu fary zasloužilý.

Školství. Dokud tu nebylo duchovní správy, patilo Hlinsko

školou k Lipníku. R. 1788 zízena tu byla jednotídní škola r

k níž piškoleny Kladníky, Lhota a od r. 1831 i Lipenská kolonie

Nový Dvr. Pvodn se vyuovalo v soukromém dom . 1. Pí-

zemní školní budova byla vystavena u kostela, a r. 1856 pesta-

vna. Od r. 1826—1892 bylo polodenní vyuování, jelikož poet
dítek byl velký. Teprve r. 1893 byla postavena, na míst domku
ís. 49 nová jednopatrová budova dvojtídní uprosted vsi (obr. 28.).

Prvním uitelem byl prý jakýsi tkadlec; dále se pipomínají

Luder, Krajeek. Za Antonína Kotka (1822—1847) obnášel školní

plat z dítte 12 gr. ron. Jan Lenhart (1861— 1886) stal se

správcem školy. Za nho r. 1878 vyškolena Lhota. Od r. 1886

—

1914 tu psobil Ignác Zavadil, který 31. íjna zemel. R. 1917

stal se správcem školy Engelbert Vašíek.

V obci je tenáský spolek „Svornost". R. 1901 dokonena
byla stavba okresní silnice z Kladník do Hlinská, již provedl

svob. p. Alfred Skene. Za to mu obec postavila na návsi pomník.
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R. 1911 upravena byla cesta „BednovanáL Požár vtší byl

r. 3 877, kdy shoelo osm stodol. Na choleru r. 1866 zemelo

12 osob, R. 1881 škodily kroupy a r. 1886 povode.

Poštou patí k Lipníku.

Djiny. Hlinsko se pipomíná, jak výše eeno, ponejprv

r. 1304, kdy je držel Parduš z Hlinská. R. 1391 dal Vojslav z Pru-

sinek dcei své Ann, provdané za Hynka z Hlinská, na dvoe
v Prusinkách 10 kop gr. vnem. R. 1447 slušelo již k Helf-

štýnu. 1

)
R. 1796 prodala tu vrchnost láze . 23 a nálev.-)

Jezernice

(do Jezernice, v Jezernici), politická a katastrální (9.29 km 2
)

sa-

mostatná obec, leží od Lipníka k severovýchodu po obou stranách

silnice a potoka jezerského v údolí tvoíc širokou ulici s kostelem

a rznými budovami uprosted návsi. Ped domy na návsi jsou

zahrádky. K obci patí kolonie: Pední familie též Kristianka

2vané o 27 ís. s 154 obyv. a Zadní familie (13 . s 74 obyv.)

Místní trati: Vrchní a Dolní konec, Uliky.

R. 1794 bylo tu 84 a r. 1900 158 ísel.

Dle lokální visitace bylo tu obdlaných polí poddanských

1450 3

/8 m., dle revisní komise r. 1756 napoítáno 1508 l

/2 m. polí

II. t., z nichž ve 3 letech jednou se obdlávalo 58V2
zahrad

21 5
/s m.; obec mla 330 m. pastvisk (Dolní trávník 60 m., Vrchní

trávník 110 m., Oblesek 120 m., Strž za Bevou 15 m. a Strž

u Lipenské hranice 25 m.). Pi tom se pipomíná, že Oblesek

jest zarostlý vysokými duby, Strž za Bevou jest zarostlá vrbím

a ze Strže u Lipenské hranice a z polí pi ní jest na 50 m.

pískem zanešeno. Fará z Drahotuš tu ml 64 m. Dnes má ka-

tastr 929 ha, z toho poplatné pdy 864 ha (705 ha polí, 97 ha

luk, 14 ha zahrad, 33 ha pastvisk a 15 ha lesa). Velkostatku

patí 92 ha.

Majetek obecní obnáší 48.49 ha.

') Co Wolný o Hlinsku píše (I. 267) netýká se toho Hlinská, nýbrž

Hlinská p. Hostýnem, kdež totéž uvádí.

ž
) C. D. M., V.. 163; Z. d. O., VI., 25; X., 39; Jireek,Dj. lit. eské

I., str. 323.
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R. 1880 rozdlili si osedlí obecní pozemky tak. že sedláci

•dostali po 7, chalupníci po 5V2
a domkai po V/

2
m., ostatek

ponechán jako obecní majetek.

Trati polní: Boí, Díly (dolní, prostední), v Dolích, Hu-

linec, od Huliní, Jablnky, Kamenec, na Kotárech, v Krátkých,

u Mítky, od Meza, Oblesek, Ouzky od Louky, Padlek u Skle-

nvky, Pole (malý, velký), Prasnice, Rova, Rybník, ve Strži,

w Širokých, Široký louky s meslami, Trávník (vrchní, dolní),

Uzky od Hrabiny, Valovec, Voldan (pozemky od 2 opuštných

grunt), za Vrchovinou, na Výhon, Záplotky, Závodí (obecní,

od grunt), Závrbek, Zlomy.

V obvodu obce nalezeny byly nástroje z mladší doby ka-

menné a popelnicová pole.

R. 1795- tu bylo 529, r. 1900 929 kat. obyv., z nichž 927

•Cech a 2 Nmci.
Pes 100 let drží rodné místo rodiny : Novákova, Kašpaí-

kova, Vítkova, Vašinkova, Zapletalova, Skikova, Bagarova a Ma-

lochova.

Dle urbáe z r. 1569 bylo tu 56 osedlých; v tom zahrnuto

jest i dvorství, které patilo dvma majitelm. Po válce 301eté

ítalo se tu 37 tvrtlámk, kteí mli po 27 m. II. t., 12 dom-

ka (i s 2 mlýny), celkem 49 staroosedlých s 999 m. polí ili

8% a 9 nov osedlých tvrtláník s 243 m. v II. t. ili 1 1.

7*/
4
osmin. R. 1775 ítalo se tu 40 pololáník (mezi nimi dva

polodvoáci a rychtá) o 31—36 m., 6 tvrtláník o 17—20 mv,

12 rustikálních domka o 1— 3 m. polí, 26 domka bez polí a

o pustých domk (2 sušírny, 2 pastýrny a 1 domek). Nyní se

ítá k pololánu 75, k tvrtlánu 43 a k chalup 13 m.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím. V míst
jsou: 3 hostince a 3 obchody s lihovinami v uzavených nádobách,

2 kramái, 2 ezníci, peka, 3 obuvníci, 4 krejíi, 2 kovái, 2 sto-

lai, kolá, bedná, sedlá, zámeník; k prmyslu patí 2 mlýny,

výroba cementového zboží a mlékárna.

Pomry poddanské. Poddaní odtud a z Podhoí pa-

tili k panství Drahotušskému a pozdji k Hranickému. Dle

urbáe z r. 1569 platili: gruntovní inže o sv. Jií 28 r. 8 gr.

a o sv. Václav 28 r. 7 gr., o sv. Martin 5 r. 6 gr. 5 d. T

za hlásku 2 r. 29 gr., z mlýna prostedního 4 r. 26 gr.
;
dávali

2 kopy 46 slepic, 13 kop 50 vajec, ov§a na starou míru 97 ni,

12*



na novou 107^ m. Mlyná každý byl povinen ron pánu vepe
hodn a dobe vykrmiti, aby se na sádlo hoditi mohl a pán jemu
vepe hladového ze dvora dáti a on jej sob pi sv. Vavinci

bráti má tak, jak smlouva ceduli ezané 1

)
s ním uinná sieji

ukazuje. Platy a ospy do Hranic odvádti mli fojt a úad.
Tomek Dvorský s Bartonm Nebozízkem každého roku beku
desítku vína, když se jim od ní 2 r. a od drejlinku 3 r. dá, tak

jakž zápis fojtm a dvoákm zákupním a formanm, kteí jsou

na panství, dán jest, ukazuje, pivézti povinni jsou. Též oni na

vojnu ven ze zem i v zemi anebo, kde by, a kdy panská po-

teba toho nastala, a ukázala, na dobrém a hodném koni ve

zbroji s tmi zbranmi a potebami vypraviti se a jeti mají. A to

z té píiny týž Tomek Dvorský s Bartonm Nebozízkem tch
povinností spolen odbývají, že toho dvorství polovici Barto
Nebozízek drží. Což se aufunku z toho dvorství, kteréhož pánu

z 10 r. 1 r. a z 10 hiven 1 hivna pichází, dotýe, ponvadž
jest na dvé toto dvorství rozdleno, že Barto Nebozízek drží

polovici a Tomek Blah druhou polovici, a protož, když by ko-

likerá polovice téhož dvorství prodávati se mla, aufunku pánu r

co z toho pjde, zpraviti mají. Písa inže gruntovní neplatil,

jen o sv. Martin z Hrabiny.

Roboty zaznamenává urbá následovn : Krom Blahy Šougy v

Pavla Pale, Václava Jakoubka, Mikše Zvedinova, Jana Luy, Mar-

tina Sudy, Tomka Kopivy, Tomka Sobchlebského, kteí se od

jiných soused oddlili a J. Mti pánu se podvolili, že všechny ro-

boty podle jiných lidí z ddin panských initi chtí, a jaké roboty

obzvlášt dlati povinni budou, podle narovnání a listu na per-

gamen od J. Mti pána jim daného dlati mají a povinni budou,,

tuto dole poádn jsou napsány. Koské a pší roboty pi stavbách

t zámku a kdekoli, odvody na Bev dlati a kámen a jiné-

k tomu potebné dlati, tenata voziti, nositi na hony velké i malé;

pstruhy lapati, ryby, plody a tarasy voziti; každý pololáník 2 fry
dev a vždy dva tvrtníci též dv fry, sami sob, kde jim od

hejných vykázáno bude, narubajíc z hájemství podhorského

k zámku hranickému k Vánocím hodn a dobe na vz nebo

Ú Cedule ezaná byl zápis v jednostejná slova na dvou listech, jež:

dole stejnými zástihy byly vyezány. Každá strana mla po jednom list. V pí-

pad sporu každá strana donesla svj list, jenž co do písma, slov a zástih,

musil souhlasit.
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san naložíc dovézti. Též z téhož hájemství 5 klad 8 loket zdáli

k pile panské do dvora pivézti mají. Chmel otrhávali, zaež od

mice s vrchem natlaeným se jim dá po 1 penízi, chléb i pivo.

Píkopu nad rybníkem slavíským, kudy se voda na nivy vede,

kde mají mesla svá vymena, cíditi. Každá selka pedeno píze

konopné, z nhož by jeden loket plátna udlati se mohl, napísti

má. Sirotky o Vánocích v Hranicích stavtí.

Bez vdomí pán a úedník nic nikomu neprodávati, a

kdyby pán poteboval dobyte, toho za slušné peníze pánu do-

píti mají.

Oni výše zvláš jmenovaní mli tyto povinnosti: Každý, který

má kon, 5 voz díví dovézti kamkoli, sami sob nadlajíc a na-

ložíc. Z hájemství stedoleského a uhinovského dva a dva se

spáhnouc kládu 8 loket zdéli dovézti; tyí do chmelnice sami

sob narubajíc dle poteby navoziti; díví a kamení k zámku

a dvoru, též kamení k tarasm voziti
;
opravy všeho na rybnících

provádti; ryby z rybník a haltý odvážeti, plody rozvážeti;

pi rybnících, když se suší a obšívají, orati, vláeli, žiti, vázati,

skládati a do stodol voziti
;
pi opravách Bevy pracovati

;
pstruhy

lapati, loviti a odvážeti; píkopu, kterou se voda na Slavíský

rybník vede, opravovati
;
pší roboty k zámku, mlýnu, dvoru a kde-

koli konati. Každá selka, jak sedí, 2 kyty konopí pánu nalámati

a spotírati, a též, jak sedí, z panského pediva 2 lokty píze na-

písti. Tenata zvíecí velká i malá do uhinovských a stedoleských

les voziti, na hony velké i malé choditi
;
jeden den ron na

trhání chmele, kdež se jim rozkáže, ele svou posílati; trávu

nad Jezerským a Hranickým rybníkem žiti, sušiti a voziti, a kdyby

poteba byla, ron pánu 1 vola prodati. Pozdji, že vol pánm
neprodávali, platili všichni 3 r. 23 gr., kterýžto plat asem stoupal

až na 18 r. 20 gr. Rolníci, kteí drželi role porolní, dávali dobré

vepové plece.

Když kardinál Ditrichštejn stal se majitelem Hranického a

Lipenského panství, byli Jezerští pidleni robotou k Lipníku

a mli dle urbariální fasse z r. 1775 tyto povinnosti: 40 polo-

láník, mezi nimi dva polodvoáci a ddiný rychtá, platili:

gruntovní inže o sv. Jií a Václav po 1 r. 10 kr., nkteí po

1 r. 24., za volata po 23 kr. 2 d., devní inže po 1 r., z past-

viska Hrabiny po 16 kr. 2 d., za 4 slepice po 28 kr., za 20 vajec

po 6 kr. 4 d., za víno o Vánocích po 1 r. 6 kr., za hlásku po
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4 kr. 4 d., a sypali po 2 m. ovsa. Polodvoáci platili jeden grun-

tovní inže po 58 kr. 4 d., druhý po 1 r. 28 kr. 2 d., za vol-

ata po 23 kr. 2 d., vojenské inže po 3 r. 30 kr., za pastvu

v Hrabin po 2 r. 4 d., za víno po 1 r., za hlásku po 3 kr. 3 d.

;

dávali po 2 m. ovsa a spolen 1 sud vína byli povinni dovézti.

Rychtá platil vojenské inže 7 r., za roboty 2 r. 20 kr., dovážel

ron sud vína, a byl povinen od vrchnosti pivo i koalku si

dovézti. Hostinští na ís. 42. a 72. platili po 1 r. 10 kr., a ten

rok, kdy nešenkovali, platili 6 r. za roboty. Pololáníci robotovali

od sv. Jana do sv. Václava po 6 dní 4spežn nebo 1 osobou

pší, ostatek po 3 dnech tažních neb pších.

Šest tvrtláník platilo o sv. Jií a o sv. Václav gruntovní

inže po 35 kr., za volata po 23 kr. 2 d., devní po 30 kr. r

z Hrabiny po 9 kr. 2 d., za 2 slepice po 14 kr., za 10 vajec po

3 kr. 2 d., za víno po 1 r. 6 kr., za hlásku po 4 kr. 4 d., a sýpky

dávali po 2 m. ovsa. Robotovali od sv. Jana do sv. Václava po 3*

dnech týdenn bu komo nebo pšky, ostatek týdenn po 172
dni.

Dvanáct chalupník platilo gruntovní inže po 28 kr., za volata

po 23 kr. 2 d., z Hrabiny po 2 kr. 4 d., za víno po 1 r. 6 kr. T

sypali po 1 nebo 2 m. ovsa. Robotovali týdenn po 1 dni. R. 1798

snížen byl domkam z . 66., 76. a 78. poet dní robotních na 26.

Všichni dávali pediva jak pi všeobecných pomrech poddaných

udáno. 1

)

Mlynái nerobotovali, platili gruntovní, z volat, z Hrabiny

a za víno jako druzí chalupníci a nad to platil mlyná z ís. 2.

5 r. 12 kr. 4 d., mlyná z . 17. platil o sv. Jií a o sv. Václav
po 32 kr., za slepici 7 kr., za 4 vejce 1 kr. 2 d., a, že nekrmil

vepe, 11 r. 40 kr.
;
mlyná z ís. 27. platil o sv. Jií a o sv. Vác-

lav po 1 r. 26 kr. 2 d., a, že nekrmil vepe, 11 r. 40 kr. Každý

z nich sypal i

/2 m. ovsa.

Obec platila ze školy ís. 39., která se ítala mezi 26 dom-
ka, a k níž dva osminy zahrady patily, o sv. Jií a o sv. Vác-

lav po 2 r. 35 kr. a za pastvy 2 kr. 4 d.
;

z lázn ís. 68. platil

majitel 1 r. 10 kr., a že nerobotoval 45 kr. Z Jezerského rybníka,,

zvaného Nivy, platila obec 4 r. 40 kr., z Hrabiny 3 r. 30 kr.

a inži za 8 m. 2 achtely ovsa
;
pi stavení sirotk platila 3 r.

]

) Pamtní spis v báni kostelní z konce 18. století udává, že každý

osedlý byl povinen vrchnosti ron 4 vrabí hlavy odvádti.
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a za hudbu o hodech 2 r. Dále bylo povinnosti obce kupovati

ryb za 10 až 12 r., krávy o hodech 3— 4, vína 3 1

/2 sudu dová-

žeti a 2000 šindel nadlati.

R. 1778 zízeno tu bylo ddiné rychtáství, pi nmž byl

nálev koalky ustavin, nálev piva vždy až tetí rok obdobn
s druhými krmái. Rychtá platil, nedovezl-li sud vína, 4 r. 40 kr.,

a byl povinen ryb za 8 r. prodáti a panský pivní regál hojn
podporovati.

Roboty konány byly následovn: Ráno jak se rozednívalo,

vycházeli z dom na robotu a pi západu bývali propouštni

z roboty. Na krmení dobytka se promíjely 2 hodiny i více, dle

toho, jak kdo pracoval. Pším robotníkm ve žních, pišli-li vas
na robotu, a piln-li pracovali, dopány byly 3 hodiny denního

odpoinku. Svátky úpln byly darovány. Na velké hony musila

z každého stavení osoba se dostaviti, na malé hony chodili dom-
kai dle poteby. Roboty konali též pi rybnících a pile; trhali,

lámali a hachlovali konopí; prali ovce a vbec konali vše, eho
bylo teba.

Duchovní správa. Kostel sv. Martina bisk. (obr. 29.)

stojí na návsi na bývalém hbitov. V kostele jest jeden oltá

a na vži hodiny a 3 zvony
;
nejstarší z r. 1601, druhý z r. 1717,

který v letech 1850 a 1853 byl dvakrát pelit. Umíráek zjednán

byl v nejnovjší dob. R. 1901 založen byl spolek sv. Martina

na rozšíení kostela. R. 1874 zjednala obec nákladem 3000 K
nový oltá; r. 1917 druhý; opravy na kostele provedeny byly

v letech 1889, 1892 a r. 1910.

Hbitov pvodní byl kolem kostela; r. 1832 založen byl

nový na Záhumení, kterého se užívalo jenom do r. 1839, naež
opt bylo pochováváno na starém hbitov až do r. 1888, kdy

zízen byl nový hbitov pi cest do Lipníka.

Pizemní fara stojí u kostela. V Pedních familiích jest

kaple — zvonice.

Duchovní správa pipomíná se již ve 14. století. Zdejší

fará Petr uvádí se mezi lupii statk církevních, kteí v dobách

domácích spor mezi Joštem, Janem a Prokopem stáli pi Pro-

kopovi a s ním na statcích Olomucké kapitoly a jiných církevních

statcích loupili. Papež Bonifác IX. dal všechny i Petra do klatby.

O podacím dje se zmínka r. 1448, 1499 a 1609, a jména fa-

rá jsou neznáma. Dle záznamu o píjmech faráe drahotušského
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jest pravdpodobrio, že po odstranní faráe Petra ani žádných

duchovních správc tu nebylo, protože Podhoí s Jezernicí za

jednu farnost se poítalo. Když pak nekát, kazatelé ze zboží Ditrich-

štejnského byli r. 1622 vypovzeni, stala se Jezernice filiálkou

Obr. 29. Kostel v Jezernicí.

fary drahotušské
;
pole ale v Jezernicí patila již ode dávna k této

fae. Tato pole pro faru v Jezernicí získati, která mají výmry
19 ha 49 a, marn usilovali farái jezerští Kostka r. 1877, Do-

ležel r. 1892 a Ivuznik r. 1912.

Farái z Drahotuš konali tu stídav s Podhoím každou

nedli služby Boží. R. 1668 dávalo 40 osedlých z Jezernice fa-
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rán v Drahotuších po 1 m. rzi a po 3 gr., 5 zahradník po

5 gr. 4 d., a Jezerští s Podhorskými kopu kuat. R. 1708 platili

Jezerští s Podhorskými, Uhinovskými a Stedoleskými za oves

18 r. 20 kr. a odvádli 2 kopy kuat. Nájem z polí v Jezernici

.a Podhoí obnášel 21 r. 40 kr.

R. 1784 jednalo se o zízení fary; jelikož k tomu nedošlo,

zízena tu byla r. 1785 kurácie a prvním duchovním správcem

stal se Ignác Flegely. Kostel r. 1788 dostal darem devný svato-

stánek z kostela sv. Michala v Kromíži, a z pvodn bratrské

kaple ve Fulneku kanonické tabulky s vyezávanými rámci a de-
vnou krabicí na hostie. Obec dávala na poteby kostelní 5 m.

:rži, které se k tomu úelu prodávaly a zavázala se na udržování

vného svtla dávati tuk zvíecí, což obé asem pominulo. Fle-

gely zemel r. 1799 a po nm nejdéle psobili: Beniš František

1807—1822, za nhož byl pro kostel r. 1821 zjednán stíbrný

kalich, Smika Josef 1826—1839, Deutschel Josef 1843— 1860,

Kostka Eduard 1861—1886, Kuzaník Adolf, jenž má zásluhy

o opravu kostela a fary, zemel r. 1915 a po nm nastoupil

Jan Hoférek.

Školství. 1

)
Že zdejší škola patí mezi nejstarší v okrese,

vysvítá z okolnosti, že již r. 1670 pipomíná se uitel Jiík Ja-

blunský, který asi až do r. 1696 v Jezernici vyuoval. R. 1700

pipomíná se Mikuláš Žákovský, od r. 1752— 1765 Matj Brázda,

a r. 1782 syn jeho Jan Brázda.

Školní budova na ís. 39 byla pízemní, dochem kryta;

vyuovalo se polodenn. Kdy poal vyuovati František Ulmann,

který tu r. 1815 zemel, není známo. Jezerský fará Eduard

Kostka vypravoval o nm, že zápasil s nejvtší bídou, a syn

jeho, díve justiciár na panství Siemeringu u Vídn, pozdji ma-
jitel téhož panství, hmotnými statky oplýval. Po nm byl

správcem školy Jan Tengler, který r. 1824 zemel, naež po ti

léta prozatímn vyuoval Ferdinand Spilka. Od r. 1827—1837

psobil tu Jan Dukát; potom od r. 1838—1855 Jan Látal. V letech

ticátých postaveny byly familie Jezerské, z nichž dítky chodily

do školy do Slavíe. Teprve r. 1850 poaly dítky z pedních fa-

milií choditi do školy v Jezernici. Jelikož poet dítek vzrostl, po-

stavena byla r. 1853 nová školní budova jednopatrová, bidlicí

') Dle V. Bartovského: okres Hranický str. 175.
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krytá, ale ješt jednotídní, v níž se dále polodenn vyuovalo.
Jelikož uitel Látal pro churavost dostal tíletou dovolenou,

jmenován byl prozatímním správcem školy r. 1855 Jan Nevíš,

který teprve r. 1871 stal se skuteným uitelem, a psobil tu až

do r. 1893. Za nho r. 1882 otevena byla druhá tída. Po nm
byl správcem školy František Veverka, který r. 1909 zamnil své

místo s Janem Krausem, jenž tu posud psobí. Za nho r. 1909-

provedeno rozšíení školy na trojtídku, kdyžt již r. 1907 obec

školní budovu rozšíila.

Poštou patí Jezernice k Lipníku.

Pamtihodné události. Dle zápis v báni vžní vy-

trpla tato osada za válek pruských v 18. stol. mnoho ležením

voják. Kdo od r. 1741— 1760 nekonal pípeže, zaplatil svému

zástupci 9 r. týdn. Za jízdu do Olomouce pro munici kyrys-

níkm dostali za vz denn 2 r. a jezdili od 18. ervna do 1. li-

stopadu (rok není udán). Ve válkách Napoleonských leželo až.

50 muž v jednom dom; od r. 1828 byli tu pes 6 let vojáci,

na ležení.

Nemoci. Od prosince 1805 až do kvtna 1806 zemelo tu

na horeku 40 osob, na choleru r. 1866 29 osob. R. 1898 ádila

ve vsí opt horeka a r. 1911 spálniky.

R. 1874 nadlaly myši mnoho škod na poli. Odvodnní po-

zemk provedeno 1910. Ohn tu byli astjší; vtší r. 1850 23./4.,

kdy vyhoela ísla 19.—26.; r. 1851 vyhoely ped Velkonocí sto-

doly od ís. 50.—57., a tytéž opt r. 1864 ped Vánocemi. R. 1853

vyhoela ísla 40.— 46., r. 1854 52.— 57. R. 1913 vyhoelo na ti-

krát 5 stodol. R. 1914 dne 4. ervna 5 ísel.

R. 1905 postavena byla okresní silnice z Lipníka; r. li;08

založena byla Raiffeisenka.

Spolky: hasický 1895; Národní Jednota. Znamenitjší rodák

byl Dr. Th. Antonín Zhánl, nar. 1706, dkan, asesor, exami-

nátor na bohoslovecké fakult a fará v Dub; zem. r. 1759.

Založil v Dub kaplanská místa a sepsal monografii o Dub..

Djiny. Ve 14. století patila Jezernice ke zboží Draho-

tušskému. R. 1353 Kuník z Drahotuš ve srozumní se svými bratry

ekem a Machinkem zapsal na polovici Jezernice a Drahotuš

manželce své Elišce 100 kop gr. vnem. R. 1371 Kuník, Jaroš,.

Ješek a Bohuš, brati z Drahotuš, prodali markrabti Janovi se

zbožím Drahotušským i Jezernici a Machinek z Drahotuš témuž.
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markrabti prodal svj díl na Jezernici. Poátkem 15 stol. mar-

krab Jošt toto zboží Ctiborovi z Cimburka za 2244 kop gr. za-

stavil, což r. 1416 král Václav potvrdil, když mu ješt synové Al-

berta z Cimburka, Jan a Ctibor, 500 kop gr. doplatili. Jan z Cim-

burka dal r. 1448 manželce své Žofii z Kunštátu v desky vložiti

mimo na jiném zboží i na Jezernici s podacím 700 kop gr. v-
nem, a ona jej opt pijala na své zboží na spolek. Asi r. 1470

koupil od Ctibora z Cimburka Albrecht Kostka z Postupic, pán

na Helštýn, Popelov a ást Jezernice, kterou pro dluhy 500 zl..

zastavil Boitovi. R. 1476 prodal Ctibor z Cimburka zboží Dra-

hotušské a tudíž i zbylý díl Jezernice Vilémovi z Pernštýna za

7000 duk. R. 1548 prodal Jan z Pernštýna toto zboží Václavovi

Haugvicovi z Biskupic, pánu zboží Hranického (v. t.). Václav Mol

toto zboží pro úast na vzpoue r. 1620 pozbyl, naež císa Fer-

dinand II. Jezernici s ostatním zbožím Hranickým daroval kardi-

nálovi Františkovi Ditrichštejnovi. Od té doby (r. 1622) má tytéž

majitele jako Lipník.

Jeden mlýn v Jezernici byl zbožím svobodným, na nmž.
od r. 1622— 1641 byl Jiík Trach, který se psal „z Bezího a na

svobodném mlýn v Jezernici“.

Kardinálovou pední péí bylo, aby obyvatelé jeho panství

vrátili se k víe katolické a zachovali vrnost císai. Než pod-

daní Hranického zboží porušili tuto vrnost r. 1626, když Mans-

feld pitáhl k Hranicím. Msto mu otevelo brány a sehnalo mu
na panství podporu 1000 tol.

;
k tomu pispli Jezerští 8 rýn.

Za tuto zradu byly vsi patící k bývalému panství Drahotušskému,.

tedy i Jezernice, donuceny za trest složiti 500 duk. a ztratily

všechna obdarování.

Beva, mníc astji tok svj, porušovala hranice mezi Je-

zernicí a Týnem, z ehož mezi obma k astým sporm o hra-

nice docházelo. R. 1698 na základ komisního šetení stalo se

rozhodnutí, že obci Jezernici patí Strž proti Žabinku, jak kopci

a mezníky vymezeno jest, a obci Týnu Žabinek od stavu vrch-

ního až po Jezerskou prtrž, pak prtrž i s mesly mezi Jezer-

skými proti bednovanému stavu až po Jezerské louky a Závrbek

od Strže bžící až po meze lipenské proti ouzkým loukám je-

zerským. Ustanoveno bylo zárove, že kdyby nkterá z tchto
obcí nco z toho narovnání porušila, tu beze všeho prohlížení

strana rušící a znovu soud zdvíhající za svou opovážlivost 50 to-
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lary vrchnosti a bekou piva druhé obci propadnouti má. 1

)
R. 1741

dne 28. bezna Prusi vracející se od Val. Meziíí s hojnou ko-

istí utáboili se v Jezernici a za jediný den hrozné spousty

v osad nadlali. 2
)

Kladníky

(do Kladník, v K1—ách), katastráln a politicky samostatná obec

(3.46 km 2
) jv. Lipníka, v údolí; pdorys tvoí širokou ulici,

uprosted s loukou protékanou Lhotským potokem. Ped domy
jsou zahrádky. Místní trati šlovou: Horní a Dolní konec; tomuto

íká se též na Hrázi. K obci patí samota Vták. Na ís. 3.

stával dle povsti zámeek.
R. 1794 bylo tu 30, r. 1900 40 ísel.

R. 1755 ítalo se tu poddanských polí obdlaných 395 m.,

úhor 55 m. a 10 m. pustých polí; zahrad 10 m. 1
l
/2

achtele.

Obec mla pastviska: Vrchní trávník 18 m., v Ddin 4 m.,

Dolní trávník 8 m., nad Dolním trávníkem 8., Tirnbinder 9 m.

a vodou potrhaných 4 m. Vrchnost mla u Vidláe 260 m.,

v Kukov 87 m. a v Strání 14 m, dnes 336 ha poplatných

a sice polí 262 ha, luk 7*23 ha, zahrad 8*20 ha, pastvisk 21 ha

a lesa 38 ha. Co tu ml díve Bystický velkostatek patí nyní

dvma majitelm a sice Rajmundovi Kokorovi 62*95 ha a Va-

šákovi s Kadrou 33*37 ha. Obci patí 19*12 ha; krom toho

má ješt obec v trati Bezuchovské 85 a.

Následkem vyrovnání s velkostatkem Bystickým r. 1862

dostalo se obci 15 ha 53 a pozemk v trati obce Šišemské;

z tchto darovala obec k fae v Hlínsku 57 a; ostatek a jiné

.ješt pozemky, celkem 25 ha 76 a r. 1896 rozprodala.

Díve tu byl singulární majetek patící 20 osedlým
;
pi za-

kládání nových pozemkových knih pipsán byl obci.

Trati (polní): tvrt (pední, zadní), Díly, Houserky, nad

Humny, Kopaniny, nad Kížem, Kukov, Dlouhý mesla, Svárovy,

') Dto Lipník, 25. ervence 1698.

9 G. D. M., XII., 524; Z. d. O., I., 10; II., 65, 66; IX., 17; X., 53;

XII., 14; XVI., 1, 12, 34; XXV., 52, 87; XXIX., 2, 44; XXX., 106; XXXII.,

i!8
;
XXXIII., 27, 42. XXXV., 5; A. G., XVI., 194.
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Trávník Vidlá; (r. 1656) Krejcárek, Vyrubinky (pastvisko), r. 1755

Mesilka, Píka, od Radotska, od Šimenska, Pusty; r. 1772 udává

se tra následovn: „tam, co za 4 léta sejou.“ — V obvpdu této

obce nalezeny byly z mladší doby kamenné mlat a palcát a pi

kopání studn asi 4 m. pod vrchem hrob s kamennou sekyrkou

a bronzovou peskou.

R. 1794 bylo tu napoítáno 156, r. 1900 251 obyvatel ná-

rodnosti eské, náboženství katolického. Pes 100 let drží rodné

místo rodiny: Bijova, Zemánkova a Kováíkova.

Po válce 301eté se v obci ítalo 15 domka, kteí mli celkem

115 5
/8
m. v I. a 231 3

/8 m. v II. t. ili dohromady 3 lány. inžovních

polí bylo 23 5
/6 m. a 65 3

/8 m.
;
2 domkai bez polí, pt pustých

usedlostí v
4 následkem úmrtí a 1 následkem odbhnutí), pi nichž

bylo celkem 18 3
/g

m., 36 5
/8 m. a 16 m. polí inžovních, celkem

5
/8

lánu, a jedna staropustá usedlost se 12 m. polí a 2 m. inž. rolí.

R. 1755 ítalo se tu 20 podsedník, kteí mli po 19 6
/8 m.

polí ondlaných, po 2 2

/8 m, úhor, po V2
m. polí pustých a po

y2
m. zahrad, 6 domka rustikálních, kteí mli !

/4 acht. zahrad,

2 dominikální domkai a vrchnostenský domek, celkem 29 ísel.

Ke gruntu dnes se ítá 50—60 m., k emuž pi dlení obecními

pozemky pibylo asi po 6 m.; 15 domka dostalo pi dlení,

po 1V4
m.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím. V obci jest

hostinec, kramá, krejí, ková a vták.

Poddanské pomry. Dominikální fasse z r. 1750 za-

znamenává tyto platy: o sv. Jií grunt, inže 2V2
r. a za vejce

1 r. 32 kr., o sv. Václ. gruntovní inže 2 r. 12 kr., za slepice

4 r. 36 kr., o sv. Martin 30 r. 9 kr., za husy 13 r. 25 kr., o Vá-

nocích 10 r. 55 kr., za víno 4 r. 26 kr. Fasse z r. 1775 má, že

podsedníci platí grunt, inže po 35 kr. 5 d., o sv. Martin po

2 r. 59 kr., o Vánocích po 36 kr. 2 d., z pustých rybník po

6 kr., z polního kmínu po 1 kr., za víno, že nenalévali panského

vína, po 14 kr. Podsedníci, jichž bylo 20, robotovali týdn po

3 dnech celoron. Rychtá robotoval pouze 3 dni pší týdn,

podobn i hajný; starosta ron 13 dní. Každý podsedník byl

povinen napísti píze na 3 lokty plátna a každý domka na 2

lokty
;
obyejn se to ale tak dlo, že zásoby, které jim vrchnost

dala, všechny spísti musili. Osedlí mli právo spolupastvy s vrch-

ností v Bezí. R. 1775 zaznamenáno jest, že ddiný rychtá na
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ís. 26. nerobotoval; protože ale krmy neml, byl povinen jednou

nebo dvakrát do roka pro panské víno jeti a obas s panskými

zavazadly do Brna jezditi.

Domkai neplatili žádné inže, ale robotovali jednou osobou

52 dní ron, podobn i hofei.

V zámku v Bystici pod Hostýnem konali noní hlídky

z roboty; za to jim bylo odepsáno z robot ištní struh, praní

a stíhání ovcí, jakož i cesty v poselství. Ženci dostávali pivo;

poddaní mli lacinjší díví a sice platili za sáh tvrdého díví

30 kr., které jinak se prodávalo za 1 r. 21 kr., a za sáh mkkého
21 kr. místo 48 kr.

Jestliže byli zvlášt pilni ve žních, darován jim byl den

roboty. Mli pastvu na panských polích a pastviskách za obstojnou

inži; v lese mohli pásti a díví sbírati zadarmo. Vinnou inži

platili, ponvadž obec od nepamtných dob byla oprávnna v hody

a masopst vždy beku vína vyšenkovati.

Domikální domkai nieho neplatili a robotovali jen pi trhání

chmele a chodili na hon. Dostávali díví lacinji a mohli na pan-

ském pásti. Právo pastevní vrchnost r. 1865 vykoupila.

Robotníci mli pi východu slunce býti již na míst a pi
západu se propouštli; obyejn ale picházeli o 9. nebo 10. ho-

din. Pší mli hodinu v poledne odpoinku, tažní 2 hodiny. Pi
hospodáských frách se spíhali a dostávali dle patentu oves

a peníze na svtlo a konírnu. Svátky se odpouštly.

Pod farnost patily Kladní ky odedávna do Hlinská; když

fara v Hlinsku se stala filiálkou lipenskou, platili podsedníci fa-

rái v Lipníku místo desátku po 18 kr., což dlalo 6 r., a dávali

o sv. Václav po slepici. Mrtvé až do r. 1654 pochovávali na

návsi, od t. r. donuceni byvše v Hlinsku. Díve mli na líp ped
. 23. zavšený zvonek, r. 1848 postavili si na louce na návsi

zvonici. Ves piškolena do Hlinská.

V míst je tenáský spolek „Pokrok" (1901). Poštou patí

do Lipníka.

Neštstí: (povodn) 1886, 1891, 1901, 1905, 1909 a 1910;

(— nemoci) cholera (r. 1849 f 4, r. 1866 jen 3 osoby), neštovice

r. 1858.

R. 1867 zapoato bylo s kluením lesa Vidláe, kteráž práce

dokonena byla r. 1876. R. 1900 byla stavna okresní silnice do

Hlinská.
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Djiny. ást této vsi slušela k Helštýnu, ást byla zbožím

markrabiným. Markrabí Jan r. 1371 dal bratrm Oldichovi, Da-

miáríovi a Štpánovi z Kladník a jejich mužským potomkm za

služby mu prokázané lénem tvrz v Kladníkách, lán poplužní,

osedlého obdlávajícího 3 lány a šest lán poplatných s lesem

a vším píslušenstvím. R. 1373 Pibík z Kladník koupil od Drach-

níka z Lazník dvr poplužní v Lazníkách. R. 1374 byl sice v des-

kách zemských jako majitel Kladník zapsán Herík z Kladník,

ale zápis ten byl vymazán, protože Kladníky byly zbožím mar-

krabiným, který (Jošt) je r. 1406 postoupil lénem Mysliborovi e.
Rysovi z Kladník, jenž t. r. Václavovi z Píkaz a Janovi, svému

synovci, prodal v Kladníkách dvr svobodný s tvrzí a l
1

/2 1. polí

s písl., 6 3
/4 1- poplatných, dále 3 podsedky, krmu a lesy se vším

písl. Václav e. Tíkaz pojistil manželce své Kan ze Sob-
chleb na zdejším svobodném dvoe, 3 lánech poplatných a robo-

tách 30 kop gr. vnem, kteréžto vno r. 1408 pevedl na Jarohn-

vice, kdež byl sedním, a prodal Ravorovi z Prus a jeho bratrovi

Martinovi v Kladníkách tvrz, dvr allodní s U/g 1., l l

/2 1. po-

platného, krmu, 3 podsedky a polovici lázn. Bavor z Prus, od-

jinud z Kladník, vzal r. 1416 své dítky na toto zboží na spolek.

R. 1437 zapsal Martin z Prus Janovi Bradkovi z Kochova ves

Kladníky se vším píslušenstvím (tvrzí, dvorem a p.), vyjma

2 lány, které patí k Helštýnu. Jan Bradka tyto 2 1. koupil od

Jana z Mesenbeka, který Helštýnské zboží neprávem držel. Jiík

z Krava, ádný majitel Helštýnského zboží, toho prodeje ne-

uznával a prodal r. 1447 Helštýn i s tmi 2 lány Vokovi ze So-

vince, který ihned Jana Bradku pohnal, že mu drží násiln 2 1.

Jan Bradka pohnal opt Voka, že si je dal v desky vložiti, a
na n má list od Jana z Mesenbeka. Dán jim poklid a násl. r.

Vok tyto 2 1. Janu Bradkovi prodal, ímž se stal Jan Bradka ma-
jitelem celých Kladník, na nichž dal manželce své Elišce z Velké

Polomí 40 kop gr. vnem a ustanovil ji poruníci svých dítek,

dokud zstane vdovou.

Jan Bradka byl hejtmanem na Uh. Brod. R. 1446 pohnal

jej Petr Pragar z Hodolan z 50 kop gr., že mu jeho služebníci

pobrali na svobodné cest a vezli to na Uh. Brod, a že jej Jan

Bradka k tomu ješt vznil. Dostal za to dtku. R. 1447 pohnal
jej opt Miroslav z Cimburka, že mu v pravé jednot zemské
pobral v Šumících, a r. 1463 pohnal jej Jan Filgram, mšan olo-
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mouky, že mu v mírné zemi pobral 16 vol v cen 60 zl. a 4 zl.

dobrých uh. a že ást tch vol prodal Vokovi z Helštýna.

R. 1480 byla držitelkou Kladník Žofka z Hrušové, která,

manžela svého Valentina z Lesnice a dti vzala na spolek na
Kladníky a Olbramice. Tento r. 1493 vložil svým ddicm Olbra-

mice v desky. Jej pohnal r. 1495 Martin z Oprostovic ze 30 zl. uh.,,

že mu brání chrastin užívati, kdež pedkové jeho za starodávna

za jiných pán jich užívali.

R. 1504 zapsaly v desky sestry Kana, Eliška a Kunhuta

z Láznice své ddictví Hynkovi (— Jindichovi) z Vitbachu na

Pavlovicích a jeho ddicm, totiž Olbramice a ves Kladníky..

R. 1519 vzaJa Anna z Vitbachu, dcera Jindichova, manžela svého

Jana Fichného z Palavic na spolek na Kladníky a pustou ves

Olbramice. Tito r. 1528 prodali tvrz a ves Kladníky a p. v-

Olbramice s dvory Bernardovi ml. ze Žerotína a na Devoho-
sticích. Bernard držel toto zboží s bratrem ^vým Vilémem až do>

r. 1551 ;
odtud byl Vilém sám pánem toho zboží. Po r. 1559 pi-

pomíná se Bartolomj Vanecký z Jemnický jako majitel, který je

r. 1587 odkázal Václavovi Molovi z Modelic. Ale r. 1595 pipo-

míná se jako majitel toho zboží Karel ze Žerotína, který je

i s Devohosticemi prodal Janovi st. Skrbenskému z Híšt za

95.000 zl. mor. 1

)
Tento pro úastenství na vzpoue r. 1620 ztratil

zboží, které bylo prodáno nejvyššímu kancléi království eského

Václavovi knížeti z Lobkovic za 120.000 rýn. 2
)
Václav z Lobkovic

prodal r. 1650 ást toho zboží i se vsí Kladníky zemskému hejt-

manu moravskému Janovi hrabti z Rotalu 3
), který Kladníky pi-

vtlil k Bystickému statku. Ostatní djiny viz u Bystice. Arnošt

baron z Laudona vše, co v Kladníkách ml, r. 1896 rozprodal.

Dvr Vidlá s pozemky koupili Alois Lóbl a Jindich Gótzlinger

od nichž to r. 1907 koupili Rajmund a Jaroslava Kokorovi. 4
)

Na blízku této osady stávala ves Olbramice, na níž r. 1368

Anežka, manželka Ješka z Turovic, mla 100 kop gr. vnem, kte-

9 Dto Perov, v úterý po nejsv. Trojici 1617.

ž
) Dto ezno, 21. ervna 1640. 3

) Dto Víde, 7. ledna 1651.

9 God. dipl. M., X., 161; Z. d. O., II., 14, 20; VIL, 2, 3, 233, 664; VIII.,

607; X., 312, 575, 811; XII., 12; XIV., 18; XVL 29; XVIII., 10; XXII., 1;

XXXIV., 4; XXXVIII., 14. Vtší statk kvatern kraje Olomouckého I., 34;.

III., 150; XI., 230; Ph. kn., I., 269; III., 749, 947, 1234, 1303; IV., str. 20.;

. V. M. S. O., 1891, 17. G. M. M., XXXI., 206.
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réžto po smrti Jana z Prosenic dala Milotovi ze Štraleka. Tuto

ves prodal r. 1373 Oldich z Prosenic Baršovi z ihovic a jeho

manželce Ofce ze Žákovic. T. r. dal Hereš z Turovic 67 kop gr.,

které ona na Olbramicích vnem mla, k svobodnému držení.

R. 1376 prodal Unka z Majetína Olbramice Benešovi ze Štraleka,

kterýžto Ann, manželce Drslava ze Štraleka, dal za 100 kop gr.

Olbramice v držení. R. 1385 týž Beneš Šišma ze Štraleka dal

manželce své Ann ze Lhoty na Olbramice 60 kop gr. vnem
a r. 1392 daroval jí i polovici nadbytu kon vyjímaje. Tomuto
darování odporoval Jan, syn Beneše Šišmy. R. 1398 spolil se

Beneš Šišma ze Štraleka se syny svými Drslavem a Zbykem
a r. 1407 Anna, manželka Benešova, se synem svým Zbykem
na své vno. Týž Zbyek pevedl r. 1417 vno Anny, manželky

eka z Tuína, 100 kop gr. se svobodného dvora na pedmstí
Uhersko-Brodském na svobodný dvr v Olbramicích a na lán

v Nahošovicích, k emuž svolil Zbykv stupník Petr ze Stráž-

nice. R. 1437 se pipomíná, že Žofka z Kunštátu, manželka Jana

z Cimburka a z Tovaova, mla na Olbramicích ást vna po-

jištnu. Další djiny Olbramic jsou vypsány u Kladník. Ves pi-

pomíná polní tra „Olbramsko". 1

)

Kozlov

(Koslau), katast. a polit, samostatná obec, sz. okres, msta v hor-

ském údolí po obou stranách okres, silnice. Samoty: Kyjanice

(4 d. s 62 obyv.) a Elišiná (Liselsberg) (6 d. s 24 obyv.) 2
)
Až

do r. 1885 patil jako osada k obci V. Újezdu.

R. 1794 ml 61 a r. 1900 78 ísel.

Dle lokální visitace z r. 1756 bylo tu 59 m. poddanských

polí, z nichž tetina ležela úhorem, a 1 zahrada. Nyní se ítá

794 ha, z toho 780 ha poplatné pdy a sice: 165 ha polí, 37 ha

luk, P95 ha zahrad, 4*55 ha pastvin a 571 ha lesa. Velkostatku

pati 573 ha. Majetek obecní, bývalé pastvisko, rozdlen za roní

nepatrný poplatek domkam. Obec užívala V/2
m. vrchnostenské

kopaniny.

h Z. d. O., I., 60; II., 1, 10; III., 7; IV., 48; VI., 33; VII., 24; IX., 5; X., 4.

') Pipomíná se („Nový mlýn na Od.e“) ponejprv r. 1713. (Matriky osecké).

13
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Trati polní: (r. 1750) beim schónen Ort; nyní: Ausge-

brennte, beim faulen Brckl, Domesmatzenwinkel, auf der Hutten,

Motzkesbschel, Motzkeswinkel, Neulánder, beim Querweg, am
Ranisch; lesní: Granitzberg, Haarberg, Kyjanitzberg, Liselsberg,

Kegelplan, Bei der Oderquelle, Oder, Beim streitischen Punkt,

Rehgrndl, Sauerbrunn, Salzergrund, Steinhbel, Bei der Schrót-

ters Wiese, Walachengrund. — Na obec. peeti ped r. 1750 se

znakem es. lva byl nápis: GEMEIN : INS1GI : DORFF : KOSLAV.
R. 1794 tu bylo 411, r. 1900 584 obyv. národnosti nmecké,

náboženství katolického.

Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Domesova, Libichrova,

Posingrova a Lengrova.

R. 1656 byla tato obec nov založena a postaveno tu bylo

5 domk, z nichž 4 mly po 10, a pátý 13 m. polí, a 2 domky
bez polí. Noví osadníci byli Nmci. R. 1705 bylo tu již 14 osed-

lých a obecní kovárna, z níž ková obci ron 3 r. platil. R. 1775

bylo tu 54 domka s polmi i bez nich a 4 nov postavené domky.

K zahradnickým usedlostem patí 50—70 m. polí.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím
;
v lesích panských

nacházejí živnost jako drvai; zahradníci rozvážejí díví do Olo-

mouce a do Perova. Díve se tu pstovalo hojn konopí na prodej.

R. 1832 nalezena byla u Vlasové bidlice a zízeny tam byly po

njaký as lomy.

V míst jsou 3 hostince, 3 kramáství, 3 obuvníci, 2 ez-

níci, 2 kovái, kolá, stola a krejí; dále 2 pily, z nichž jedna

parní jest spojena s obchodem deva a mlýnem.

Poddanské pomry. Jelikož pánm Podstatským, kteí

Kozlov znovu založili, o to šlo, aby hojn osazen byl, neukládali

poddaným tmto takových bemen, jaká mli poddaní ve vsích

staroosedlých. R. 1705 platili gruntovní a robotní inže 207 r. 20 kr.

a nájmu z kopanin a za seno 45 r. 30 kr. Proto též poddaní

z Kozlova na robotní patent ani nepistoupili, nýbrž dle starého

obyeje platili gruntovní inže po 3 r. 30 kr. a o sv. Martin

po 17 kr. 2 d.
;
za pedivo platilo 15 velkodomka po 18 kr.

a 27 domka po 9 kr. Každý velkodomka, jichž pozdji bylo

21, byl povinen 2 velké jedle skáceti a na klády 2 l

/2
sáhu dlouhé

rozezati; pozdji byli povinni 9 jedlí tak spracovati; kdo toho

neinil, byl povinen za každou jedli 18 kr. zaplatiti. Tato po-

vinnost asem byla zamnna tak, že každý byl nucen 12 2
/8 sáh
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tvrdého a 1

2

6
/s sáh mkkého díví nadlati a složití. Byli též po-

vinni choditi na velké hony; tuto povinnost plniti poali se r. 1827

zdráhati, pravíce, že velkými hony se nerozumí takové, pi nichž

jest mnoho lidí, nýbrž hony na medvdy, vlky a zloince v lesích

se ukrývající. Od gubernia o nesprávnosti svého výkladu poueni,

byli donuceni vždy na velké hony choditi. Dále byli povinni jako

zednití dlníci v Ranošov i pi stavbách v zámku na Veselíku

pší robotu konati. Jiné pší roboty konali každý po 13 dní v roce.

Za to mohli v lese mech a listí na stelivo hrabati, díví sbírati

a na pastvu, kde jim bylo vykázáno, honiti.

Do kostela patili pvodn do Oseká, a teprve, když ve

Velkém Újezd byla zízena duchovní správa, byli sem pidleni

a odvádli farái místo desátk 9 2
/8.

m - rži, 45
/8 m. ovsa, 974 libry

másla a 22 r. 24 k. Kaple nemají, jen zvonici na návsi.

Školství. Pro neschdnost cest a vzdálenost až do r. 1788

dítky do školy vbec nechodily, a na uitele za 4 kantace platili,

a sice zahradníci po 6 a domkai po 3 kr. Na plat rektorský

platili obyvatelé z Kozlova a Ranošova ron 4 r. R. 1788 zalo-

žena pro Kozlov a Ranošov škola. Než byla vystavena budova,

vyuováno bylo v dom soukromém. Rudová byla r. 1789 dosta-

vna a dostala ís. 61. Nová školní budova dvojtídní postavena

byla pod ís. 76. r. 1884, v níž teprve r. 1886 se poalo vyuo-
vati. Prvním prozatímním správcem byl Jan Wansner. Od r. 1789

byl správcem školy jakýsi Kadra Karel, který r. 1^00 zemel.

Od r. 1801— 1816 psobil Isidor Kunerth, jenž žil v tak stísnných

finanních pomrech, že po vyuování chodil na práci nádenickou

a pi taneních zábavách hrával. 1‘avel Mck 1816— 1835 ml
též kramáství a obchod konopím. Od r. 1835— 1877 byl správcem

školy František Schnedrle, který tu již od r. 1832— 1833 za Muka
vyuoval. Od r. 1877—1911 psobil tu Vine. Šimíek (S c h i-

mitezek), nyní Emil Mller.

V míst jsou spolky : místní odbor nmeckého spolku škol-

ského, spolek omladiny Oderhort, a hasický (1902). Poštovna.

R. 1809 zemelo tu na osýpky 15 osob.

R. 1910 zašla stará kaplika nad blízkým pramenem Odry;

mová vystavena byla nákladem Aloise hr. Podstatského-Lichten-

stejna.

Djiny. Kozlov, pvodn Kozlovice, pipomíná se r. 1324,

ikdy Petr z Kozlovic od Konrada eeného Cyger (Kozel) koupil

13 *
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fojtství v pusté vsi Germné, která patila Žibidovi z Újezda, za

12 kop gr. R. 1364 se uvádí, žé „Kossle“ platilo mýta v Olo-

mouci 2V2
gr- 1

)
R- 1371 Pta z Holštýna dostal od markrabte

lénem, toliko po mei ddiným, mimo jiné i Kozlov. Po Ptové
smrti (byl již r. 1381 mrtev), spadl Kozlov opt na markrabte
od nhož jej obdržel Václav Rus z Doloplaz, který jej prodal

r. 1406 Lackovi z Krava i s jinými vesnicemi a mstekem V.

Újezdem za 350 kop gr. Od t. r. patil k hradu Helštýnu, R. 1548

byl již pustou vsí, kterou Jan z Pernštýna se zbožím Veselským

prodal Erasmovi z Bobolusk. Odtud sloueny osudy vsi s dji-

nami Veselíka (v. t.). Po válce 301eté r. 1656 byl znovu osazen

Nmci2
)

z Bartošovského panství, kteréž od r. 1616— 1768 slušela

k panství Veselskému.

V obvodu této obce leží pustá ves Kyljanka, nyní samota

Kyjanice (obr. 30.), která se r. 1548 pipomíná jako pustá. R. 1741

prodala vrchnost mlýn Kyjanický o 2 kolech s kašníkem a 12 m.

polí k tomu za 300 r. s podmínkou, že mlyná podezelých lidí

pechovávati nebude ani ve dne ani v noci, že bude kesanský
život vésti, a že mlýn svým nákladem opravovati bude. Na opravy

mlýna dávala vrchnost ron 1 habr a 1 buk. V lese mohl na

vykázaném míst 4 krávy pásti. Za vše platil roního platu 26 r.

;

kdyby byl ale dopaden s puškou v lese aneb pi chytání pstruh,,

ml zaplatiti pokaždé pokuty 12 íš. tol. 3
)

Lazniky,

Lazníky Malé (Kleinlasník), katastráln samostatná, politicky spo-

jená obec se Svrovem, leží sz. Lipníka v dolin. Z návsi, která

má podobu trojúhelníka jdou na ti strany okres, silnice. Upro-

sted stojí kaple.

Místní trati šlovou : Palavice, Sušírna. K obci patí samoty

:

Hyk (4 ís. s 21 obyv.), Panava a bývalý mlýn Hambálek (1 .
se 7 obyv.). R. 1794 bylo tu 36, r. 1900 51 ísel.

Ú Co Volný o Kozlov k r. 1368 píše, týká se Kolková, zaniklé vsi mezi

Prusinovicemi a Bysticí p. Hostýnem.
2
) Rekt. odd., ís. 20.

3
) G. D. M., VI., 265; IX., 107, 336; XV., 445; XXV., 52; G. M. M.„

XII., 178.
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Dle rekt. protokolu z r. 1756 bylo ve vsi poddanských obd-
laných polí 183 m., pustých 27, polí, která se v 6 letech jednou

obdlávala, 35V2
zahrad 6 m. Obec mla „na Dolích“ 16 m.

pastviska a od vrchnosti užívala 12 m. polí. Dnes jest celkem

v katastru 294 ha, z toho poplatné pdy 284 ha, a sice: polí

238 ha, luk 22 ha, zahrad 6*05 ha, pastvisk 16 ha a lesa 2*23 ha.

Z toho patí velkostatku 63 ha. Obec. majetek: hostinec a 25*73

ha pozemk. Obecní pozemky (8 ha) rozdleny v 1. 1870tých.

Trati: Bába, u Blé, Doly, pod Horkou — mezi Hyky, Ko-

zinec, Kratinká, Hrubý lán, Malenka, Mírníce = na Lužách, nad

Mlýnem, nad pastviskem, nad Palavskýma humnama, pod Dvo-

rem, Potky, nad rybníky = Díly pední, zadní, mokry, v Sei,

Skálka= Hrubé tvrt, u Vtáka, Záhajny, Záhumenky. R. 1756

pipomínají se na ásti kapitolní trati: na Bahn, u Boží muky,

na Bab, za Dvorem, nad Libichovým dvorem, od Dvorca, v Háji,

na Hrabvce, na Klín, nad Kovárnou, nad Panským, na Po-

svátným, na Prsnici, v Potkách, na Zátži, nad Zabojovy; na

ásti Veselské r* 1668: na Dolích, nad Kukrechtem, na Lánech,

Rybníek pod Svrovem, Zarostla.

R. 1794 bylo tu 222, r. 1900 312 obyvatel národnosti

eské, náboženství katolického. Pes 100 let drží rodné domy ro-

dina Galábkova a Nádvorníkova.

Po válce 301eté byli na Veselské stran 3 pololáníci, z nichž

dva mli po 30 m. v II. a III. t., tvrtláník se 16 m. polí, ti

zahradníci po 4 m., jeden zahradník bez polí, dvr pana Ber-

narda Rouseckého se 40 m. polí koupila r. 1668 vrchnost; svob.

dvr Halinovský opuštný s 25 m. polí v II. a III. t., jeden

nov osedlý tvrtláník se 7 m. v II. a III. t. a jeden nov osedlý

zahradník, celkem 7 starousedlých a 2 nov osedlí. Na kapitolní

stran byli 3 poddaní (celoláník a 2 pololáníci, z nichž jeden

byl mlynáem); krom toho byl tu jeden domek výmnká^ký.
Dle urb. fassi z r. 1775 bylo na ásti Veselské 6 tvrtláník,

5 zahradník, 9 domka bez polí, 2 domky nov postavené na

panském a 3 na obecním, celkem 25 osedlých a jeden celoláník,

2 pololáníci a domek na stran kapitolní.

Pololáníci mají dnes 90, chalupníci po 30 m. pozemkv.

Obyvatelé se živí polním hospodástvím a prací v lomech

kamenných. Též chmel se hojn pstuje. Za dívjších as vo-
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zívali díví do Olomouce. V míst jsou: hostinec, ezník, kramá,

ková, obuvník a pokrýva.

Pomry poddanské na Veselském panství. Gtvrtláníci

platili o sv. Jií a sv. Václav po 36 kr. grunt, inže, o sv. Jan
a o Vánocích po 17 kr. 2 d., o sv. Martin po 23 kr. 1 d. Pvodn
dávali celkem 40 slepic a 3 kopy vajec, pozdji platili za 3 sle-

pice po 18 kr. a za 2 kuata po 6 kr., za 19 vajec po 6 kr. a za

pedivo po 18 kr. Zahradníci platili o sv. Jií a o sv. Václav

po 20 kr. 2 d., o sv. Jan a o Vánocích po 17 kr. 2 d., o sv.

Martin po 6 kr. 2 d. Domkai bez polí po 3 r. 18 kr. inže.

Ti podruzi obci každý 2 r. Po r. 1778 konali toliko pší roboty,

a sice týdn 6 tvrtláník po % l
/2 dni, 5 zahradník po 1

1

/2 dni;

8 domka ron po 26 dnech, 6 domka po 13, a 10 po

5 dnech. 1

)
Jelikož fojt Svrovský byl zárove fojtem pro Laz-

niky, nebyl starosta roboty prost. Krmá byl povinen panské

pivo bráti; kdyby pivo falšoval, ml platiti pokuty 3 íš. tol.

Z krmy platil 1 r. 30 kr. a z každého sudu zápisného 3 kr. Pivo

sml jen v bekách od vrchnosti cejchem opatených míti.

Obecní chalupa a 6 ísel bylo roboty prosto. Za pastvu

a pole na Bab a Blé byli povinni k smluvené robot a sice

6 tvrtláník ron po 2 dnech se 4 komi, 5 zahradník po

2 dnech pší roboty a 23 domka po 1 dni.

Na stran kapitolní platil celoláník o sv. Jií a o sv. Václav
gruntovní inže po 2 r. 48 kr., za obnovení rady 12 kr., o ho-

dech 12 kr., za pedivo 28 kr., dával 6 slepic a 1
1

/2 kopy vajec

a robotoval od sv. Jií do sv. Václava se 4 komi týdn 6 pldn,
ostatek se 4 nebo 3 komi 3 pldni, nebo s 2 komi 3 dni týdn;

mohl ale též od sv. Jií do sv. Václava koná ti pší robotu s 2 oso-

bami, ostatní as s 1 osobou pi výše ustanoveném potu dní

Tak robotoval i pololáník, který platil 1 r. 24 kr. gruntovní inže,

za obnovení rady a o hodech po 12 kr., za pedivo 14 kr., a

dával 3 slepice a 3
/4 kopy vajec. Druhý pololáník, který byl zá-

rove mlynáem, platil o sv. Jií a sv. Václ. po 5 r. 50 kr., za

obnovení rady, o hodech a za pedivo jako celolánik, a dával

slepice a vejce jako pololáník. Byl povinen z luk na Blé všechno

seno svážeti, a nožice brousiti pi stihání ovec v Tršickém a Zá-

kovském dvoe.

9 Robota ptidenní nazývána byla na Veselském panství „kopnická 11

.
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Obec tato patí k duchovní správ v Tršicích, kamž
platili desátek. Ze strany Veselské tvrtláníci dávali po kop rži

a ovsa a po 5 kr. za sýr; zahradníci dávali po 12 snopech rži

a ovsa a po 5 kr. za sýr. Ze strany kapitolní celoláník dával po

2 kopách rži a ovsa, pololáník po 1 kop rži a ovsa; mlyná
dával mici režné mouky; všichni ti za sýr po 5 kr. V míst
jest kaple ke cti Sttí sv. Jana vystavná r. 1887; slouží se mše
sv. v ní.

Škola od r. 1778; díve chodily dti do Tršic. Ke škole

pidleny byly Lazníky, Svrov, Výkleky a Zákov. Když poet
dítek vzrostl, byla r. 1865 postavena jednopatrová budova školní

a škola rozšíena na dvojtídní.

Jako správci školy se pipomínají: Josef Kadra (f 1838),

syn jeho Arnošt (f 1849), Antonín Steiger (— 1877), Josef Tichák

(— 1906), za nhož r. 1885 byly vyškoleny Lazníky, za Vincence

Žehnala r. 1908 Výkleky. Ferdinand Geršl od r. 1910.

Poštou patí Lazniky k Tršicm. V míst jsou spolky ka-

tolické a agrární omladiny, Odbor Národní Jednoty.

Na choleru r. 1866 zemelo 13 osob. R. 1903 3. ervna
nadlalo krupobití velké škody.

Djiny. Lazniky a Lazníky jmenovány jsou (Z. d. O.,

G. D. M.) Lazníkami vbec
;

teprv v druhé polovici 14. století,

a ne vždycky, iní se rozdíl mezi Malými Lazníkami, které po-

zdji i Lesinkami nazývány byly, a Velkými Lazníkami.

První zmínka o Laznikách dje se r. 1365, kdy Kvašovec

z Malých Lazník dal manželce své Pedslav na dvoe v L. 30

kop gr. vnem pojistiti, kterážto z toho dala 10 kop. gr. Oldichovi,

synovi po bratru Kvašovcovém. R. 1371 Mikeš e. Kvašovec

prodal Vítovi z Tupce v L. dvr poplužní a podsedek.

R. 1373 Bohunk z L. spolil se s Adamem z Pestavlk a Bo-

huškem z Olšan, a r. 1376 s Janem z L. na své zboží. Bohunk
ale tento spolek r. 1384 zrušil, protože chtl manželce své Kate-

in se svolením matee její Kateiny na dvoe v L. dáti 50 kop

gr. pojistiti
; což když se stalo, pijal potom opt Bohuška z Olšan

na spolek tak, že každý mohl bez ohledu na druhého kdykoliv

spolek zrušiti. R. 1406 koupil Bohunk spolen s manželkou

svou tvrz Lisov a v Senice kopu gr. platu. Jan z L., syn Bo-

hukv, prodal r. 1415 Divovi z Gekyn svob. dvr, 2 tvrti po-

platné a dva podsedky v L., kterýžto r. 1437 Ješkovi z Penic v L.
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1

dva dvory se 4 lidmi poplatnými prodal: na tomto zboží pojistil

své manželce Markete z Ochabu 50 kop. gr. vnem. Od té doby

byla tato ást v držení vládyk z Penic.

R. 1376 zapsal Jiík z L. manželce své Hedvice na dvoe
v M. L. 8 kop. gr. vnem.

R. 1377 Bohuš z L. dal manželce své Ludn v M. L. 15 kop

gr. vnem. Tato r. 1384 zapsala druhému manželi svému Mikšovi

z Lazniek na polovici dvora 15 kop gr. vnem. R. 1418 spolil

se Mikeš z L. na vše své zboží se strýcem svým Pavlem z L.

R. 1448 dal Mikeš z L. Václavovi z L. dvr ddiný v L. se tvrtí

a píslušenstvím, dvma vypuštnými rybníky a loukou zvanou

„Zatišov“ v desky vložiti. R. 1481 Jan z Lazník vložil v desky

Janovi Pohoílkovi dvr a druhý pustý v Malých Laznikách

s 2 pustými rybníky, s nivou pi „ Zátži “, jak ten dvr od staro-

dávna jest vymen. 1

)
Od té doby není o této ásti nieho známo.

R. 1399 pevedl Milota z L. vno své sestry Vichny a jejího

manžela Štpánka z Týnce s Tupce na L., a tu jí na lán po-

platném a mlýn 25 kop. gr. vykázal. Toto vno pevedl opt
r. 1407 na pl lánu v Pestavlkách a na 2 podsedky v Dobr-

icích, naež své zboží v L., totiž dvr, platy z lidí a mlýn s háji

prodal Petrovi a Pechovi z Vladyího Újezda a koupil si fojtství

ve Fulneku, kdež se ješt r. 1413 jako fojt uvádí. Zdeka Chy-

trová, fojtová z Fulneka, pohnala r. 1407 Petra a Pecha, že jí

odkoupili základu jejího v L., protože Milota byl ješt za fojtství

dlužen. Pech zaplatil 1407 právem vnným manželce své Elišce

v Laznikách na polovici dvora a polí, na tech inž. lidech, na

polovici mlýna a les, luk a na nadbyt 37 x

/2 kop gr. 2
)
a spolil

se na svj díl r. 1412 s dcerou Jana, mšana z Olomouce. Téhož

r. koupil Petr od Jana z Bystice v L. zahradu. Ale již r. 1415

prodali Petr a Pech v M. L. svobodný dvr, 2 krmy s právem

váreným, 3 podsedky, tvrt poplatnou, mlýn a jiné Benešovi

z Vysoké, jeho bratrm a ddicm, kteí to vše r. 1418 prodali

Filipovi z Penic, který se spolil ihned s manželkou svou Mar-

kétou na vše. R. 1446 prodal Filip získané zboží bratru svému

Ješkovi z Penic, který, jak výše eeno, jinou ást L. již r. 1437

koupil. Po f Ješkov ddil L. syn jeho Otík. Než r. 1466 povstaly

’) Z. d. O., XII., 24.

2
) Z. d. O., Vil., 476.
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spory o zboží L. Machna z Majetína a Duban dala své ustání 1

)

na Otíka, kterého ze 700 zl. pohnala a žádala zvodu a odhadu

podle práva na 400 zl. uh., což se i stalo. Za to ji ale zase

sestry její Kateina a Ofka z Penic pohnaly, že se dala zvésti

úedníky na L., které po smrti jejich otce na n padly. Též Eliška

ze Žerotína pohnala t. r. Otíka ze 228 kop gr. jako vna, a Vank
z L. dal útok 2

)
na Otíka. Téhož Otíka pohnal r. 1460 Ondej

z Pestavlk ze 700 zl. a tolikéž stíbra, a tu jemu vinu dával,

že, když byl purkrabím na Majetín, jemu pobral.

R. 1480 pohnaly Kateina a Ofka z Penic Jiíka z Pe-
rova, že jim drží dvr a ves L., a r. 1481 téhož Jiíka a eka
z Perova pohnala Machna z Majetína a Duban, že jí drží ves

L., na kterou jest zvdna. Tato násl. r. vzala své dítky Jindicha

a Annu na spolek na své zboží v Dubanech a v L. R 1504 Kate-

ina a Anna z L. vložily v desky Otíkovi z Penic dvr v L.,

na nmž tento své manželce Katein z Kokor a ze Žeravic

150 zl. vnem zajistil. R. 1526 drželi L. již synové Otíkovi, kteí

dle usnesení snmovního mli do války proti Turkm vypraviti

jednoho kon. R. 1548 pipomíná se Jan Otík z Penic a na L.

a r. 1553 Jindich Otík. Po jeho smrti r. 1563 prodal zemský

hejtman Pertold z Lipého na míst sirotk Václavovi Rejzkovi

z Roudné tvrz Lazníky a Humlikovský dvr se vším píslušen-

stvím. Po nm držel ást toho zboží s tvrzí a lesy Jiík Mrakeš

z Noskova, ostatek byl majetkem Bernarda Rouseckého.

Konen patila ást L. r. 1466 k Helštýnu. Tuto ást,

6 lovk, prodal r. 1548 Jan z Pernštýna Erasmovi z Bobolusk,

pánu na Veselíku; r. 1557 uvádí se tu 8 lovk k Veselíku

slušících.

R. 1480 prodali Jan a Mikeš, bratí ze Zákovic, Bohušovi

z Kokor, který držel Tršice, dva podanné v L., kteí pak slušeli

k Tršicm až do r. 1568, kdy pešli s Tršicemi v majetek biskupa

olomouckého.

Další zprávy o L. jsou již ze 17. století. R. 1615 drželi

svob. dvr L. potomci Jana Zemana, po nich Jan Krabice z Veit-

míle a jeho manželka Kunhuta Krabicová z Jinina, a potom

jejich dcera Kateina, provdaná za Halinovského. Za as války

0 Ustání byl poplatek splacený žalobcem za kontumacování žalovaného.
'

2
) Útok byla žaloba podaná, když phon byl zamítnut.
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301eté byl jeho držitelem Václav Halinovský, který ml za prvni

manželku Evu ze Stolavy, a po její smrti Marii Žeranovskou.

Jelikož dvorské stavení sešlo, a až na jednu svtnici vojenskými

sbhy poboeno, pole vyplanna, hájek vysekán a louky na léta

zaprodány, Václav pak sám chudou' rytískou osobou, prodal

r. 1668 Jiímu Valerianu Podstatskému na Veselíku za dobro-

diní jemu a jeho rodim prokazovaná dvr s 108 m. pole,.

2 loukami na 8 fr sena, hájkem a zahradou. R. 1750 piznala

vrchnost pi dvoe Halinovském 117 2
/8

m. polí, 8V2 m.

úhoru, 2 6
/8 zahrady; 27 voz sena a 13 voz otavy. Pi

zakládání zvláštních svobodnických kvatern pi zem. deskách

zapsán dvr nikoliv jako samostatné tleso, nýbrž jako ást

panství.

Zárove tehdy (1668) koupen od panství i dvr Ber-

narda Rouseckého. 1

)

Lazníky,

samostatná politická a katastrální obec, z. Lipníka ásten na^

návrší, ástí na svazích údolí potoka íky pi okres, silnici.

Uprosted prostranné návsi „na Ddin", která r. 1908 na pa-

mátku 601etého vlada, jubilea cis. Frant. Jos. I. od škol. dítek

ovocnými štpy vysazena byla, stojí kaple, „u P. Marie" panský

dvr; jiné místní trati slují „na Tvrzi" a „v Závodí".

R, 1794 bylo tu 44 a r. 1900 86 ísel.

Dle rektif. protokolu bylo tu r. 1756 poddanských polí ob-

dlaných 136 m. Obec užívala od vrchnosti 3 4
/8 m. lesa, louku

na V2 fry sena a 1 m. pole. Obec. katastr 267 ha; z toho

poplatných 256 ha (polí 217 ha, luk 24 ha, zahrad 8*2 ha, past-

visk 4*33 ha, lesa 2-51 ha). Velkostatku patí 181 ha a obci

68 a pole.

9 Z. d. O., I., 45; II., 9, 19, 70; III., 9, 10, 26, 36; IV., 21, 38, 39; VI.,

23, 52, 62, 69; VIL, 12, 19, 35; VIII, 31, 37, 45; IX., 15, 16, 17, 29; X.,

10, 35, 57; XII., 12, 24, 32; XVI., 28, 29; XXV., 52; XXVI., 9; XXVII., 27;

XXVIII., 11; Kn. phon., I., 646; II., 142, 165; IV., 165, 1070, str. 482, 483,

484; VI., 454, 880. G. M. M., XXXI., 206. A. S., I., str. 116; VI., . 206.

Vrchn. piz. 208/2.
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Trati: (r. 1756): Kleštinky, na Kopanince a Rovina, (nyni)

od Buku, na Dolích, pod Dvorem, Chmelin, Kopanina, v Lou-

kách, na Rybníku, na Sekye, u Statue, Vinohrádek pední a

zadní, za Vodou.

R. 1794 ítalo se tu 254, r. 1900 591 obyv., kat. Cech.

Pes 100 let drží domky rodiny: Marklova, Zedkova, Šu-

brtova a Skácelova.

Po BOleté válce bylo zde 10 starousedlých zahradník

s 66 m. polí. Nov osedlí 3 zahradníci mli pole, 3 byli bez polí.

V lánech to obnášelo 1
14
/64 * V protokolu rektif. z r. 1756 zazna-

menáno, že vrchnost vzala zahradníkm pole a nechala je za-

rsti lesem, a že na kopci povstala pole z panských kopanin.

T. r. ítalo se v L. 16 zahradník, 15 domka bez polí a 3 nov
stavné domky. K zahradnickým usedlostem ítá se prmrn
18 m. pole; 8 zahradnických usedlostí jest rozparcelováno.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím; hlavní plodiny

jsou cukrovka a chmel. ást nachází výživu v panském dvoe
a mnoho lidí se zamstnává pokrývastvím, kteí daleko široko

v okolí a i v jiných zemích pracují. V míst jest mlýn. Díve tu

bylo mnoho tkalc a sušívalo se tu semeno jehlinatých strom
na prodej.

V obci jest zednický mistr, 3 pokrývai, 3 tesai, 2 kovái,

2 kolái, 2 krejí, peka, bedná, obuvník, 3 hostince, 4 kramái,

3 obchodníci erným dobytkem.

Pomry poddanské. Na díle patícím Jiíkovi Mrakši

z Noskova jsou známy podd. pomry z r. 1572 (str. 212).

R. 1775, kdy L. mly jen jednu vrchnost, platili zahradníci

inže gruntovní o sv. Jií a o sv. Václ. po 10 kr. a o sv. Martin

po 4 kr.
;
díve dávali všichni 48 slepic a 12 kop vajec, t. r.

dávali za 2 slepice 12 kr., za 2 kuata 6 kr., za 45 vajec 15 kr.,

a za pedivo 18 kr., tedy každý ron 1 r. 26 kr. Domkai bez

polí platili domovní inže ron po u2 l
/.> r. Tak velkou inži platili

proto, že dostávali k domkm zahrádky a kopaniny k užívání,

a že mli na robotách uleveno. Grunt, inže platili po 30 kr. Za

to mohli na panském pásti, mech hrabati na stelivo a díví sbí-

rati. Rychtá a hostinský byly roboty prosti
;
mlyná brousil no-

žice na stihání ovec, mlel a šrotoval vrchnosti darmo, dával 4 m.

ovsa a platil z mlýna 22 kr. stb. a z pily 3 r. 12 kr. stb.
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R. 1844 se z roboty na 6 let vykoupili tak, že zahradníci platili

po 5 a domkari po 4 kr. za den roboty.

Ke kostelu pati L. do Penic, kamž farái místo desátk

zahradníci po 5 a domkai po 2 kr. platili. R. 1825 postavili si

obané kapli sv. Floriána, v níž se slouží mše sv.

Školství. Do školy chodívali do Penic; když r. 1778

v Laznikách škola byla zízena, byli tam piškoleni (— 1885).

R. 1884 bylo povoleno v L. otevití jednotídku. Když školní

budova postavena byla (obr. 31.), hned první rok r. 1885 zapsáno

bylo do ní 107 žák, tak že r. 1895 otevena byla tída druhá-

Správcem r. 1894 byl Josef Šrámek, za nhož r. 1899 založen

tenáský spolek s knihovnou 650 sv. Po nm Karel Hrachovec.

Pamtihodné události: R. 1849 zemelo na úplavici 12,

r. 1866 na choleru 25 osob. R. 1886 povode s krupobitím,

r. 1910 povode velkých škod nadlaly. L. patí poštou k Malým

Prosenicm.

Djiny. Lazníky, v deskách zemských Velké Lazníky neb

Velké Lesinky, dostal Smil, purkrabí perovský, od knížete Beti-

slava (1034—1055) za své služby, a daroval je r. 1065 kostelu

sv. Petra v Olomouci a biskupovi Janovi I. Ješt r. 1131 patilo

k tomu kostelu v L. 5 lán. Než ve 14. stol. byly L. v držení

více rod vládyckých, kteí zde mli dvory a dv tvrze, dolní

a horní, a dle toho dlily se L. na Dolní a Horní. Na tvrz

v Dolních L. pipomíná místní tra „na Tvrzi", kdežto místo, kde

horní tvrz stávala, pišlo úpln k zapomenutí.

Dolní Lazníky. R. 1355 ivín z Lipan spolil se s Ma-

tjem z Dlouhé Vsi na vše zboží, co mli v Lipanech, Dlouhé

Vsi, Lhotce, Ranošov, Lazníkách, a kde všudy. R. 1368 prodal

Pavel z Holštýna vsi L. a Lhotku s píslušenstvím Ptovi z Hol-

štýna, který spolil se s bratry Ješkem eeným Kropáem z Hol-

štýna, a Štpánem z Holštýna a Vartnova. Tento spolek byl

r. 1377 zrušen, a Pta prodal zboží v L. Matjovi ze Zeleníc,

kterýžto dal manželce své Sudce v L. 1 svobodný lán. R. 1384

Litold ze Zeleníc a Zdislavic zapsal Ann, manželce Bedicha

ze Zeleníc, v L. na 5 1. a 2 podsedcích 48 kop gr. vnem, spolil

se r. 1386 se svým bratrem Maršíkem ze Lhotky a pojistil man-

želce své Ann r. 1391 na 1 1., krm, mlýn, rybníku a j. v L.

45 kop gr. Když r. 1397 Maršík ze Lhotky v L. 3 1. poplatné,
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podsedek, zahradu a mlýn prodal výše jmenovanému Litoldovi,

pevedl tento vno manželky své 40 kop gr. ze Zdislavic na L.

R. 1405 pohnal Litold Kateinu z Bezmrova ze 2 lán
a krmy v L., které ona mu násiln držela. Kateina, manželka

Bohuše z Tšnovic, pohnala téhož r. Jana Pušku z Kunštátu

2 50 kop gr., že její vno, ves L., když byla ješt vdovou, násiln

držel. R. 1466 pohnal Mikuláš ze Zelenic Kateinu a jejího man-

žela Bohuše z Litenic, že mu drží v L. 2 k. 20 gr. platu, kteréž

2boží po smrti otce jeho na nho spadlo
;
než Bohuš pi vyhrál.

R. 1406 Jan ze Zelenic, syn Litoldv, odprodal Karlíkovi

z Opatovic polovici svého zboží, totiž 272lánu, zahradu, mlýn,
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podsedek, rybník a háj. Na tomto zboží a na dvoe v Ghomu-

to vících zajistil deskami Karlík manželce své Kunce 572 k. gr. ro-
ního platu; r. 1408 upsal své druhé manželce Dorot na 4 l

/2 L,

2 krmách, podsedku a mlýn v L. vnem 75 k. gr., a k tomu

jí pojistil r. 1412 na 5 1. poplatných a 2 podsedcích, které od

Zdeka z Nitkovic koupil, 5 k. gr. roního platu. Na L. mla
Anna z Vžek, dcera Litoldova, též svj díl; byla po druhé

provdaná za Zdeka z Nitkovic, kterého r. 1408 ped svou smrtí

vzala na své vno v L. na spolek. Zdenk též spolil se se

Zdekem z Vžek a Zigmundem z Oechového na své zboží v L.

R. 1408 pohnal Zdenk z Vžek Zdeka z Nitkovic ze zá-

stavy za 100 k. gr., kterou ml na Vžkách a L., pro škody na

lidech i na dobytku.

Karlík prodal r. 1417 Matjovi Rašínovi, kanovníkovi kro-

mížskému, Havlovi z Vrbtic, svému bratrovi, a Matjovi, e-
enému Kozel, a jeho bratrovi Ruškovi ze Strabenic ves L.

s lidmi poplatnými, 2 krmami, 3 podsedky, mlýnem a píslu-

šenstvím, proti emuž dal Štpán z Vartnova odpor. Také podal

odpor Vilém, e. Žák z Loviek v zastoupení Sulka ze Zá-

kova ohledn i
1
/* lánu. asem vládykové ze Strabenic drželi

sami L. Kanovník Matj Rašín odkázal výnos ze svého podílu

kapitole Kromížské, která r. 1466 pohnala Jana Janovského ze

Strabenic, že jí drží roní plat 10 k. gr. v L., kterého již po 20

let nedostává.

R. 1499 pohnal probošt Tomáš Jana z Lomnice a Námšt,
že neplatí 10 k. gr. roního platu z L.

;
byl ale pro proroení

a pro nedostatek dkaz odmítnut. Po Janovi Janovském ddily

L. jeho dcery Dorota a Kateina. Tato byla r. 1488 provdaná

za Jana Miovského z L, kterého r. 1490 vzala na spolek, a zá-

rove ob sestry daly též Hanušovi Hladivsovi L. v desky vlo-

žiti. Tmto vkladm odporoval Vilém Hivín z Újezda, ka, že

on k tomu právo má. Kateina t. r. vložila své ddictví ves Laz-

níky též Jiíkovi ze Zástizl a Janovi ertoryjskému z ertoryj. 1

)

R. 1 503 Dorota ze Zástizl, manželka Jana Kuny z Kunštátu,

odekla se práva svého na polovici vsi L., a pevedla je na Jana

Certoryjského, ujce svého, který následujícího roku vzal na toto

zboží na spolek své sestry Kuku a Ludmilu. R. 1538 Jan erto-

b z. d. O., XIII.
, 3.
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ryjský, který po svém otci Janovi Lhotku a Lázniky zddil, vložil

je r. 1538 Mikuláši Brnickému zBrnika a na Vicomicich. 1

)

Jak dlouho rod Gertoryjských tuto ást Dolních L. držel, není

známo. Jisto je, že r. 15i9 fará Michal z Milonic Petra Gerto-

ryjského pohnal o plat z Lazník, ale byl též odmítnut. Výše

zmínný Jan Miovský z L. ml za druhou manželku Kláru z Ke-
sovic a byl již r. 1512 mrtev; po nm drželi jeho zboží v L.

jeho ddici: r. 1518 pipomíná se syn jeho Hynek, který t. r.

matku svou Kláru z Kesovic, provdanou po druhé za Mikuláše

z Pibiova vzal na spolek na L., r. 1550 Jan Miovský se svou

manželkou Markétou ze Zástizl a v letech 1586—1598 Václav

a Jindich Miovský z L.

O jedné ásti Dolních L. jest známo, že Tomek z Dolních

L. r. 1437 prodal tvrt role v Horních L., s píslušenstvím, jak

to r. 1416 od Pavla z L. koupil, Pavlovi Sekyrkoví v Horních

L. a tento zase prodal Tomkovi 3
/4

dvora v Dol. L.

Jak, a kdy Dolní L. pipadly k panství Veselskému, není

známo.

Horní Lazník y. I tato ást mla více držitel.

R. 1371 Vicenz L. a bratr jeho Zdislav Štípek, panoši

kapitoly olomucké, odkázali kostelu sv. Václava v Olomouci za

spásu své duše */., k. gr. roního platu na záduší na dvoe v L*

potud, pokud splaceny nebudou.

R. 1371 Mojžíš z Chylce prodal Vítovi z Tupce dvr po-

plužní v L. R. 1374 Velislav z L. manželce své Ofce na polo-

vici poplužního dvora v L. a na polovici lidí, které otec jeho

ml, dal 24 k. gr. vnem, a koupil r. 1376 od Dticha z Ghylce

dvr poplužní v L., kterýžto tento r. 1373, od Drachníka (Draho-

slava) z L. koupil. R. 1391 dal Velislav druhé manželce své

Skonce na dvoe v L. 37 1

/2 k. gr. vnem.

Výše jmenovaný Drachník prodal r. 1373 se svou manželkou

Ketrudou a bratrem Arklebem lán s dvorcem v L. Pibíkovi

z Kladník, jeho manželce Vichn, jejich dtem a jejich nevlast-

nímu synovi Rachmanovi a k rukoum bratra jeho Arkleba z Pi-

byslavíc ze 14 h.

R. 1376 prodal Vank z L. bratrovi svému Janovi z L.

I
1
/., 1.; tento dal jej Zbilitovi z Veselé. Syn Janv, jménem Jan

i) Z. d. O., XXV., 5.
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z- Oprosti)víc* pohnal r. 1415 strýce svého Vaka z Bilkovic ze

ze dvora v L., že po smrti otce jeho peníze i nadbyt, které na

nho spadly, pobral. Pavel Zbílit z Klean prodal r. 1417 toho

1

V

2 1. bratím Martinovi a Janovi z L., emuž dal odpor Sulek

ze Zákovic, že má na lepší právo. Martin z L. pohnal r. 1419

Jakubka z Dobric, že mu slíbil uiniti list zprávní na dvr v L.

za Bohuše Sandera, jakož mu jej u nho koupil. R. 1420 Jan

eený Kopiva z L. Sulkovi ze Zákovic odprodal ást svého

zboží, totiž louku zvanou Šachovnice mezi Zákovicemi a Trši-

cemi a druhou louku mezi Zákovicemi a Dolními L., jak leží

vedle louky zvané „Posvátné pole“ s lesem a píslušenstvím,

dále louku mezi Zákovicemi a lesem zvaným „Zátš“ a 4 pole,

která tutéž na 4 lueny jsou rozdlena a od onoho l
l
/2 1. byla

odlouena. Dcera Janova Maruše prodala r. 1437 svému strýci

Martinovi svj ddiný díl, který na polovici toho \
l

/2 1. mla.

R. 1381 Jakub z L. koupil od Matje z L. a ze Zeleníc l

/2 1.

a následujícího roku jej prodal Jiíkovi z Ghylce, jemuž Johanka,

manželka jeho, r. 1381 dala na dvoe v L. 25 k. gr. vnem.
Témuž Jiíkovi Sudka, vdova po Mojžíšovi z Ghylce, dala jako

svému synovi 1 lán v L. Týž Jiík koupil r. 1407 od Jaroše z L.

tvrt pole s píslušenstvím. Na této tvrti a na nadbytu dal Jan

z Ghylce manželce své Katein r. 1412 vnem 10 k. gr. a otec

její Benešek to pijal.

R. 1382 Genk z Rovené, íšník markrabte, prodal v L.

dvr, 9 tvrtí, 2 krmy, 2 zahrady, rybníky, mlýn a j. Oldichovi

z Mydlovar, který se na to zboží spolil s Adamem z Roketnice.

Téhož r. témuž Oldichovi prodal Markvard z Ohnian v Horních

L. I
1

/, lánu. Oldich vzal na toto zboží r. 1384 na spolek Sudka

z Podolí, jenž jsa od r. 1386 majitelem Zákovic, ^psával se podle

nich. Sudek byl rukojmím za Jindicha z Krumpolce za 120 k.

gr. Václavovi, mšanu olomuckému. Když ani Jindich ani Sudek

po 11 let nieho neplatili, dal se Václav na zboží Sudkovo v L.

zvésti a sice na 2 lány v cen 5 kop 40 gr., na dvr s lá-

nem pole obdlaného v cen 5 kop 20 gr., na polovici dvora

role opuštn 5 tvrtí a 5 gr., celkem roní inže 40 gr. Jak

tento spor skonen byl viz Zákov. R. 1412 Jan ze Smržová

a z Bezna a jeho manželka Anna, dcera Sudkova, prodali \
l
/2

lánu v Horních L. s mlýnem Sulkovi z Kekovic, pozdji ze Zá-

kovic, který na tomto zboží dal manželce své Elišce 150 k. gr.

U
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vnem, a r. 1437 ji na toto zboží na spolek vzal. R. 1446 Eliška

z Býkovic, vdova po Sulkovi, spolila se na své zboží s Kate-

inou z Býkovic, neteí svou, a jejím manželem Mikulášem z Raic.

R. 1456 Jindich z L. prodal 1

V

2 1. v Horních L. Matjovi ze

Sobíšek a jeho manželce Kan. R. 1480 vložil Štpán z Rad-

vanic dvr v Horních L. s lánem se vším píslušenstvím Miku-

láši Gelákovi z L. a jeho manželce Markét. Martin Gelák prodal

r. 1509 Valentinovi z Ghylce a jeho manželce Katein svj

dvr vlastní, svobodný v H. L. Tato vzala r. 1512 druhého man-
žela svého Matje Balka a dti na toto zboží na spolek a Mar-

kéta, dcera nebožtíka Matje Balka, zekla se svého práva na vsi

Horních L.

R. 1384 Jan eený Drava dal manželce své Ann na dvoe
a nadbyt v L. 25 k. gr. vnem a tato jej opt r. 1397 vzala na

spolek na vno své 16 k. gr. na dvoe ve VJadyím Újezd, jehož

se jí dostalo od Rachmana z Újezda. Jan pevedl téhož r. vno
manželky své 16 k. gr., které mla na Sedlci, na svobodný dvr,

na l
1

/2 1. poplatného s píslušenstvím a na nadbyt ve Velkých L.

Rachman r. 1398 pohnal Jana z L., že jeho zboží v Újezd za-

vadil. R. 1415 Anna, vdova po Janovi, prodala vno své 16 k. gr.,

které mla na 1V2 1., Zikmundovi a Janovi, bratrm z L. Sulek

ze Zákovic pohnal r. 1417 Zikmunda, že mu drží \
l

j2 1. v L,

ježto mu králova Milost v tom právo dala, a Pavlíka z Bern-

hardic, že toho 1V2 1. prodal Zikmundovi a mu to v desky vložil,

sám toho v deskách nemaje. Než Zikmund r. 1418 vzal na spolek

na dvr s píslušenstvím manželku svou Annu, emuž Mikeš z L.

r. 1420 odpor dal, ka, že má právo na 3
/4

dvora a r. 1437 dal

útok na Zikmundovu a pohnal ji, že pijímala s bratrem svým
vno na jeho ddictví, a on tehda v zemi nebyl. Tomu sporu

uinn konec tím, že dle nálezu dal Mikeš Zikmundové 20 k. gr.,

a ona mu dvr postoupila.

R. 1416 prodal Mikeš Václavovi z Píkaz svobodný dvr
se tvrtí; na to spolil se Václav s bratrem svým Janem z Píkaz

a pevedl vno manželky své Kany 30 k. gr. ze Snhutic na L.,

kteréžto vno Zikmund pijal. Témuž Václavovi prodali r. 1437

Jan Kopiva své vno 25 k. gr. na dvoe v L
,
a Jiík z Krava

za vrné služby jeho otci prokázané, jemu a jeho manželce Elišce

svobodný dvr v Horních L. Václav prodal r. 1446 tento dvr
Martinovi z L.
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R. 1397 koupil Jaroš z L. l
/2 lánu poplatného od Unky

z Majetína a prodal jej r. 1398 Šimákovi z L.

. 1418 dal Ondej Kanaz z L, manželce své Václave na
a
/2 1. v L. 10 k. gr. vnem.

R. 1466 prodali Mikuláš z L. se svým bratrem Vakem
hivnu platu roního na dvoe ve vsi Svrchních L. oltáníkovi

Matky Boží na nebe vzaté v Olomouci za 10 h. mor. (= 64 gr.),

kterou se usvolili dávati na dvakrát, o sv. Jan Kt. a o Váno-

cích. 1

)
R. 1480 knz Mikuláš, oltáník, pohnal Mikuláše Svárovce

z Prus, že jest mu rukojmím za Mikuláše Vaka z L.

R. 1493 vložil v desky Matj Matúš z Horních Lazník Janovi

Burianovi z H. L. a jeho erbm l
/2 dvora Šimákovského s pod-

sedkem, tvrt pole, 2 cesty, sad, les a polovici luk. 2
)

R. 1509 Matj Kopiva z L. prodal Pavlovi z Veselíka

svobodný dvr v Hor. L. 3
)

R. 1512 Ondra z Vrchních L. postoupil Matjovi Michníkovi

z Vrchních L. a jeho ddicm 1

/2 1. pole s píslušenstvím. 4
)

R. 1572 dosvduje Nikodém z Bobolusk, že r. 1566 okolo

Nanebevstoupení Pán, dokud byl pánem na Tršících, zamnil
svou louku zvanou „Kvyarovská" Matjovi Jakubicovi, dvoákovi

v Plor. L., za jeho 2 kusy lesa zvané „Vrakový a na Skaliskách".

R. 1571 ve stedu ped sv. Ondejem zvdn jest úedníky

práva menšího zemského uroz. vládyka Bernart Drahanovský

.z Pnína na míst uroz. vládyky Brikcího Moravy z Meziíí na
lidi ve vsi Lazník ach s jich písl., což tu Jiíkovi Mrakšovi

:z Noskova náleželo na 166 zl. 20 gr. bílých, ponvadž mu té

sumy podle nálezu Jich milostí pán soudc na posudku nepo-

ložil 5
), a r. 1572 stalo se piddní po provedeném odhadu.

Odhad vykonán uroz. p. Karlem Herbertem z Fulšteina (na

míst uroz. p. Znaty z Lomnice a na íanech) a uroz. vládykou

Burianem Drahanovským z Pnína, písaem práva menš. zem. (na

míst uroz. p. Jeticha Podstatského z Prusinovic na Poenicích,

nejvýš, písae), vlád. Brikcímu Moravovi z Meziíí, písai práva

menšího zem.

:

9 Dto Kromíž, na hod slavný Vánoní 1466.

2
) Z. d. O., XIV., 27.

3
) Z. d. O., XVII., 8.

4
) Dto Perov, v pondlí ve vigilii sv. Tomáše 1512.

5
) Z. d. O., XXIX., 26.

14*
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Poddaní byli: Jan Mazánek (f) držel podsedek a za-

hradu a dával platu o sv. Jií 2 gr. a 15 vajec, o sv. Václave

2 gr. a 2 slepice, oral pi dvoe Laznickém 3krát ron vždy

6 záhonv 3 dni (1 den práce po 4 gr.), pifezl díví tikrát do

roka (po 1 gr.) a sena z panských luk 3 vozy a rubal 3 dni díví.

Po smrti Mazánkov ujal se gruntu pan Mrakeš.

Jan Žebro ml V4 rolí a platil 4 gr. a kopu vajec a 4 gr.

a 4 slepice; robotoval jako pedešlý. Jan Lev držel J

/4 rolí;

robotoval, jak dívjší; jen plat byl vtší: o sv. Jií 12 gr. a 1 kopa

vajec, o sv. Václav 12 gr. a 8 slepic. Jakub Kubec V4láník

platil a robotoval jak Žebro, Matj Hošek na podsedku jako

Mazánek. Bývalé 2 podsedky kázal pan Mrakeš poboiti a postavil

chalupu pod tvrzí u rybníka. Rybníek pod tvrzí nesl užitek

10 zl., lesík koupený od f Václava Rejska 5 zl. 8 gr.; celkem

veškeren píjem inil 21 zl. 17 gr.
;
pokládal-li se 1 zl. za 10 zL

a bžn 1 zl. za 7 zl., inil odhad 216 zl. 19 gr. 1

)

T. r. v pátek ped nedlí masopustní vykonalo se pid-
dní na lidech a vcech svrchupsaných skrze uroz. p. Jana

z Fulštejna (na míst Albrechta ernohorského z Boskovic a na

erné Hoe), p. Karla Herberta z Fulštejna na Bystici (na míst

p. Znaty z Lomnice na íanech) a vlád. Kunatu Kurovského

z Vrchlabí a na ekyni (na míst p. Jeticha Podstatského z Prusí-

novic na Poenicích) vládyce Brikcímu Moravovi z Meziíí, písai

práva menšího, a jeho erbm. Pan Kunata Kurovský ihned své

zboží a ddictví, totiž dvr a pl vsi Lesinek, což tam ml,
s dvorem poplužním, to vše Brikcímu Moravovi z Meziíí vložil

(r. 1578) v desky k pravému jich jmní. 2
)

R. 1584 Daniel, syn Brikcího, prodal toto zboží Václavovi

áslavovi Kozoví z Hradišt, od nhož je koupil r. 1590 Arnošt

Flgel z Guldenštejna i s krmou, na níž vázla povinnost ron
desítku vína vyšenkovati, krom rolí, která náležela nebožtíkovi

Mrakšovi, za 4000 zl.
3
)

Tato pustá role se starou tvrzí koupil

Flgel r. 1596 od stav za 600 zl.
4
)
a následujícího roku 5

)
prodal

i) Z. d. O., XXIX., 26. ž
) Z. d. O., XXIX., 29.

3
)
Smlouva trhová dto Olomouc, v pátek ped oktávou sv. Tech Král

r. 1590.

4
) Smlouva trhová dto na tvrzi V. Lesinkách, ve tvrtek ped nedli

Cantate 1596.

5
) V Olomouci, v pondlí po památce sv. Petra a Pavla.



213

za 6000 zl. vlád. Arnošt Flugel z Guldeštejna p. Jetichovi st.

Podstatskému z Prusinovic a paní Ann Bílské z Bílé, jeho man-

želce, své zboží a ddictví: tvrz a ves Veliké Lazinky s dvorem

poplužním, se všemi rolmi a písl. . . též tvrz druhou zv. „Sta-

rou tvrzi“ v téže vsi Vel. Laz. ležící, kteráž tvrz nkdy p. Jiíkovi

Mrakšovi z Noskova náležela, a již od pán stav markr. Morav-

ského byl koupil.

V 17. století slušely celé Lazníky k Veselíku (v. t.).

R. 1829 rozprodala vrchnost starý panský dvr „tvrz* zvaný

mezi domkae, kteí si i staré sklepy rozdlili, a postavila nový

dvr, jak nyní stojí.
1

)

Lhota,

samostatná katastrální a politická obec, leží jv. Lipníka na sva-

zích, po obou stranách okresní silnice, jejíž stedem na pi pro-

téká potek. Na návsi stojí kaplika, ped domy jsou zahrádky.

Místní tra: Jezírky.

R. 1794 bylo tu 39, r. 1900 70 ísel.

Dle katastru z r. 1749 ítalo se poddanských obdlaných

polí 360 7
/8
m., úhor 147 m., zahrad 10V8

m. Obec mla
pastvisk 106 m. Dle rektif. protokolu naítáno tu bylo 560 m.

polí II. a III. t. Nyní obnáší katastr 323 ha, z toho poplatných

315 ha (polí 261 ha, luk 12 ha, zahrad 7*57 ha, pastvisk 21 ha

n lesa 13 ha). Velkostatku patí 43 ha 24 a. Obecní majetek

pozstává z polí, pastvisk a louky ve výme 32 ha 52 a.

Trati polní: (v 18. stol.) Debe, Hluska, Koniny, Kue,
Ouzky, Prostední, Pusty, Široký, Šukanina; (nyní) Dlouhý hony,

Doubrava, za Humny, Koniny, Koutky a Srky, nad Louí, ped
a za Lípkami, na Lomích, Malé strán, mezi Debí, Podlky, Hrubé

strán; (lesní) Pod Hložkami, Koniny mezi Debí, díve též Ojeze.

b Cod. dipl. M., I., 161, 231; X., 133, 186; Z. d. O., I., 18, 54, 58; II.,

14; III., 10, 14, 33; IV., 5, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 28, 35, 36, 58; VI., 15, 39,

45, 50, 52; VIL, 9, 10, 44, 45; VIII., 8, 13, 19, 22, 38, 44; IX., 10, 11, 19,

25, 33; X., 13, 18, 22, 31, 31; XI., 2, 20, 27; XII., 18; XIII., 2, 3; XIV., 27;

XVI., 27, 30; XVII., 7, 8, 19, 21; XVIII, 8; XXV., 5, 11; XXIX., 25, 27, 29,

61, 74; XXX., 29; XXXI., 12, 86; Kn. ph., I., 4, 44, 116, 186, 565, 708, 1082;

II., 490, 663, 669, 875, 989; III., 55, str. 434, 435, 701; IV., 1208; VI., 95, 223.
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Na býv. obec. pastvisku nalezeno 5 mohyl s popelnicemi,,

železným meem a j.

R. 1794 bylo ve vsi 208, r. 1900 321 es. a kat. obyv.

Pes sto let drží rodný domek rodiny: Jemelkova, Masaova,.

a Janotova.

Dle rejster. helštýnských bylo tu r. 1609 17 zahrad, used-

lostí, z nichž 2 patily Václavovi Molovi z Modelic, úedníkovi hel-

štýnskému. Po 301eté válce se zde ítalo 9 starousedlých a 2 nov
osedlí 1

/ 2lánící, kteí mli po 36 m. polí, 5 nov osedlých V4lá-

ník mlo po 18 m. a starý pustý tvrtlán. inžovních polí byla

2 m
,
celkem 3 48

/64 i- Dle urb. fassi z r. 1775 bylo pi vsi 20 zahrad-

ník a 12 domka bez polí. Obci patilo 94 m. pustých polL

Nyní jest u zahradnické usedlosti 60 m., domkaské 25 m. Ze

20 zahradnických usedlostí jsou toliko 2 celé, ostatní jsou více

mén rozparcelovány.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím, domkai prací

v panských lesích.

V míst jsou: 2 hostince, 2 kramái, 2 krejí, obuvník, ko-

vá a kolá.

Pomry poddanské. R. 1609 platili gruntovní inže

jednotlivci po 13—20 gr., což dlalo celkem 11 r. 22 gr.
;
za

odúmrt dávali po 1 gr. 5 d., (dohromady 26 gr. 4 d.); za ro-

botu dvorskou po 2 gr. 4 d. (1 r. 11 gr. 1 d.); za hlásku po

1 gr. 5 d. Dále byli povinni dávati nebo platiti po 20 vejcích,

6 platových slepicích, 3 pastevních slepicích, 2 kuatech. Celá

obec platila z luk 1 r. 20 gr. 3 1
/2 d., z pastvisk a Konin 5 r.,

p. Mol platil z louky a Klue 9 gr. Každý byl povinen 1 svazek,

z pediva panského napísti.

Co se robot týkalo, byli povinni žiti a kliditi louky „Jezero"

a jiné lueny mezi polmi týnskými, pastevník, zahradu molov-

skou a jiné zahrady pi dvoe podstatském ležící.
1

)

Dle fasse z r. 1775 konali pší roboty od sv. Jana do sv..

Václ. po 4 dnech týdn, ostatní ást roku po 3 dnech. Domkai
bez polí robotovali 52 dní ron, nebo platili po 1 r. 24 kr. a ro-

botovali jen ve žních po 2 dnech. Roboty konali netoliko na

polích, nýbrž i u mlýn, v lese a v lomech.

Ú Dto Lipník, v pondlí den sv. Markety 1609.
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Ke kostelu patila ves do Hlinská, i když toto bylo pi-

faeno k Lipníku
;
tehdy dávali farái lipenskému místo desátk

po 18 kr. a slepici. V míst jest kaple ke cti sv. Václava.

Ve Lhot patí 3 m. pole s luenou ke kostelu v Hlinsku.

Též fará lipenský má tu 3 m. pole a luenu, z kterých bral

r. 1695 nájmu 21 kr.

Do školy chodilo se odtud do Hlinská až do r. 1876,

kdy v míst byla zízena jednotídka. Uili na ní : Jan Zdráhala

(— 1897) a Karel Hartl (— 1914). Od r. 1917 Antonín Ržika.

Spolky: Hasický (1895) a Raiffeisenka.

R. 1736 lijáky poškodily 64 m. polí odplavivše úrodnou

zemi tak, že na nich po dlouhý as nemohlo býti nic seto.

Vtší požáry: 1871 (6 .), r. 1876 (5 .), r. 1879 (7 .).

Na choleru r. 1866 zemelo 24 osob. Poštou patí k Lipníku.

Rodáci znamenitjší: Evžen Spunar, c. k. podplukovník

(nar. r. 1856); Th. Dr. Jan Konený, vicesuperior knžského se-

mináe v Hradci Králové (nar. r. 1883).

Djiny. Lhota sloula pvodn L. Kozaina narozdíl od

L. Msené (nyní dvr toliko Lhotsko zvaný) a L. Houserovy

u Pavlovic V. R. 1275 pipomíná se Petr z Kozainy Lhoty, slu-

žebník kláštera Hradišského.

R. 1349 Drslav ze Stráleka se svým bratrem Benešem kou-

pili od Jutky pl vsi L. Kozainy; r. 1359 Dobeš ze Stráleka

prodal toto a ješt jiné zboží Jencovi SpranoviŠišmovi a jeho

bratrovi Hynkovi za 225 k. gr. R. 1374 Beneš ze Stráleka vy-

kázal matei své Ann, manželce Drslavov, na dvoe o 2 lánech

a na mlýn ve L. Kozain 150 k. gr. R. 1398 Drslav ze Strá-

leka zamnil otci svému Benešovi ze Stráleka a bratrovi svému

Zbykovi svobodný dvr s lidmi poplatnými ve L. Kozain za

Hradany a majetek v Nahošovicích. R. 1447 patila již k Helštýnu.

Nebyla tedy, jak píše Volný (M. M
,

I., 270) v 18. století založena.

Vilém z Pernštýna pimlouval se r. 1520 u Jarolíma Bar-

ského z Bašt a Šišmy za Lhotské, aby jim nepekážel pásti na

Kladnícku, jak již od pti pán dovolení mli. Jan z Pernštýna

dal r. 1540 Lhotským panská pole, která drželi za uritý plat

ddin v užívání, než tak, že od grunt, pi kterých jsou, odd-
lena býti nesmí. 1

)
Pta z Ludanic pustil r. 1558 Lhotským „Kon-

9 Dto Pardubice, v pondlí ped Kvtnou nedlí. 1540.
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iny“ pod polmi lhotskými až po Duby k užívání za roní plat

4 r.
1

)
Válkou 301etou utrpla obec velice; nebo mla po ní tvr-

tinu dom pustých.

R. 1748 zamnila obec vrchnosti své pastvisko v lese zvané

„Šukanina" za pastvisko, které jí vrchnost pi ddin dala. 2
)

Louka,

polit, a katastrální samostatná obec, leží s. Lipníka na rovin,

po obou stranách okresní silnice. Širokou náves protéká potok

Louský. Uprosted návsi stojí kostel, fara a nkteré domky.

Místní trati slují: Kaurov, Poustky a Ulika.

K obci patí samota myslivna msta Lipníka.

Dle katastru z r. 1749 ítalo se tu poddanských polí obd-
laných 5802

/8 m., 157 m. úhor, 20 m. pastvisk, 44 m. zahrad;

obec mla 100 m. pastvisk (v Podhí 60 m., u Jezera 30 m.

a k Jezernici 10 m) a 80 m. lesa. Dle rektif. protokolu napoí-

talo se tu polí II. a III. t. 757 2
/8

m. a obec. pastviska 275 m.

R. 1775 uvádí se 275 m. obec. pastviska a 361 m. obec. lesa.

Nyní se tu ítá 2466 ha, z toho poplatných 2435 ha (polí 482 ha,

luk 68 ha, zahrad 11 ha, pastvisk 88 ha a lesa 1786 ha). Velko-

statku patí 674 ha 84 a, singularistm lipenským 939 ha 92 a

a obci Dolnímu Újezdu jakož i singularistm z Dolního Újezda

155 ha 50 a.

Obci samé patí 28 ha 26 a polí. luk 3 ha 28 a, pastvisk

71 ha 5 a a lesa 67 ha 68 a. Singularistm, potem 41 patí

47 ha 57 a lesa.

Jména tratí: (v 17. stol.) Rybníek, Kue Muchovská,

Hrabiny, Ohrady a Okruty; (dnes) Bebedinka, za Hlásencem,

v Hejnici, Kle, Lichý, Machovec, Osmipruty, Obecní, Padlky,

Podhorky, Pední, Prostední, Slae, Široký, Trnava, Úzký, Zá-

honky, Zámostky, Zahrady a Západlý; (lesní): Dubina, Kižanv

Dl, Lomec, Neplachov, Polom, Poplo v, Skabraka, Srn-

kov, Vypáleny.

9 Dto Helfštýn, na den Božího Vstoupení. 1558.

2
) Smlouva dto Lipník 6. listopadu 1748. Z. d. O., I., 2, 36; II., 18; VI.,

55; A. G., II., 140. G. M. O., 1891., 21. G. D. M., IV., 118.
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R. 1794 bylo v 65 domech 400, r. 1900 v 69 dom. 557 obyv.

eských a katolických.

Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Bezdkova, Tomekova,
Hanákova, Janáskova, Králova, Sobkova, Dvoákova, Suchánkova

a Bednáova.

Dle rejster helštýnských uvádí se tu dvoák, 20 tvrtláník,

18 zahradník, chalupník a krma, celkem 41 osedlých. Po 301eté

válce bylo tu i s dvoákem 15 osedlých, kteí mli po 9—36 m.

poli a 16 domka bez polí. Polí inžovních bylo 76 m. v lí.

a 38 m. v III. t. Dále nov osedlých s pohni bylo 7, kteí mli
dohromady 108 m. v II. a 54 m. v III. t.

;
dv místa se oznaují

jako staropustá.

R. 1775 celkem se ítalo i s dvoákem a ddiným rych-

táem 21 pololáník, 14 zahradník, 14 domka bez polí a pa-

stuška. Obci patilo 275 m. pastvisk a 361 m. lesa.

Dnes patí k pololánu 15 ha 53 a, k usedlostem zahrad-

nickým 1—6 ha.

Obyvatelé se živí polním hospodástvím a v zim prací lesní.

V míst jsou
;

2 kramái, 2 hostinští, 1 ezník, 2 kovái,

2 obuvníci, 3 krejíi, mlyná.

Pomry poddanské. R. 1503 Vilém z Pernštýna zrušil

obyvatelm této vsi roboty u dvora Zlechovského blíže Týna le-

žícího za roní plat 2 kopy a 1
l

j2 gr. 1

)
Hynek st. z Vrbna je

pidlil ke dvoru Tupeckému. R. 1609 platili gruntovní inže

26 r. 19 gr. 1 d., za 4 kopy vajec 25 gr. 5 d., za roboty a z luk

7 r. 17 gr. 1
/2 d., výmazného 6 gr., za odúmrt 1 r. 5 gr. 3 d.,

za hlásku 1 r. 27 gr. 6 d., za 20 slepic 1 r. 10 gr., platu kal-

ního ze Zlechovska i Smolenska 5 r. 6 gr. 1 1

/2 d., a dávali 19 3
/4 m.

ovsa ospového. Dvoák platil toliko gruntovní plat 1 r. 8 gr. 4 d.

Fojt byl povinen toliko 3 dni žiti; plat robotní 2 r. byl mu po-

zdji darován. Ti osedlí vykoupili se též z robot platíce ron
po 2 r.

;
toho jim ostatní nepáli, a obec se usnesla, že na n

tch 6 r. zaplatí, aby spolu s jinými robotovati povinni byli-

R. 1700 dvoák dovážel ron 1 a obec V/2 sudu vína.

Každý sedlák byl povinen na pilu do Týna 1 kládu pivézti,

zahradníci a chalupníci týdn po 3 dnech v knížecích zahradách,

9 Dto Hranice, v úterý ped sv. Vavincem 1503.
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a kde poteba, pracovati. Na horním stav týnském nerobotovalir

pi ostatních stavech konali jenom pší roboty.

Pediva odvádla obec ÍOG 1

^ libry. Z pastoušky platila

obec 24 kr.

Kostel sv. Karla Bor. (obr. 33) postavený r. 1769 s pi-
spním lipenského kaplana Ondeje Kelnara, stojí uprosted návsi

na hbitov. Díve stávala tu toliko hbitovní kaple, která tehda,,

když kardinál z Ditrichštejna osadníkm hbitov na návsi zíditi

povolil, postavena byla. Nebo již r. 1767 bylo dovoleno v kapli

hbitovní toliko pi pohbech mši sv. sloužiti. Kostel jest celý

klenutý, má dva oltáe a na vži 4 zvony, z nichž nejstarší 1

z r. 1777.

Obyvatelé patili pvodn k duchovní správ do Lipníka,

kamž platili i desátky ze všech 4 druh obilí. R. 1689 pestali

z polí zvaných Lichý desátek odvádti, odvolávajíce se na své

rodie a pedky, kteí pravili, že za dob luteránských fará
platili toliko po 13 m. lži a ovsa. Dkan opt odvolával se na

naízení kardinála Ditrichštejna z r. 1624 o desátcích.

Jelikož uritých písemních záznam nebylo, trvaly spory ty

až do r. 1698, jak ukoneny byly, viz Lipník. 1

)

R. 1865 podali Loutí žádost za vyfaení z Lipníka a zí-

zení samostatné duchovní správy, což se stalo na podzim r. 1869,.

když pízemní fáru postavili a dotaci faráe zabezpeili. Prvním,

faráem byl jmenován Jan Stoniš, který tu pfsobil 1870—1892..

Po jeho odchodu na odpoinek nastoupil bratr jeho František

Bahr, jenž po roce zemel. Za jeho nástupce Františka Poláška

(1893— 1908) byl kostel opraven (nový oltá a nové varhany)*

a nový hbitov za vesnicí zízen, vše r. 1894. R. 1908 nastoupil

František Bátk, který dal r. 1910 kostel vymalovati. Zemel
r. 1912. Odtud František Orbita.

Školství. Loutí chodili pvodn do Lipníka do školy;:

teprv r. 1787 zízena škola na . 64., k níž i dítky z Bohu-

slávek piškoleny byly. V této budov se vyuovalo do r. 1876,

9 Dkan o dávkách desátku v té dob píše, že nkteí v noci s poli

snopy dom odnášeli, jiní dávali do mandel po 20 snopech, nebo svá pole-

zapírali, nebo vozili to nejšpatnjsí obilí, nebo po vymení desátku ze snopa

dva dlali, ano nkteí všecko obilí do stodol svezli a pak vytené naložili

a dkanovi pivezli. Vybralelé desátku byli tupeni tak, že jen s dkanem
tam chodili.
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kdy postavena nová budova školní pízemní, kteráž r. 1900 pro

dvojtídku o patro byla zvýšena.

Plat uitelv pvodn byl: z dítka v I. odd. týdn l
l

/2 kr.,

v II. odd. 2 kr. stíbra, ron 12 m. žita a nco hrachu. R. 1844

platu 107 zl. 12 kr., na njž náboženský fond doplácel 12 zl.

;

k tomu 14 m. a 20 mírek obilí, od vrchnosti 4 a od obce 2 sáhy

díví.

Prvním správcem školy jmenuje se Jakub Gernovský; po

nm (r. 1817) Ignác Ulman. Uitelé se asto stídali. Od r. 1896

tu psobí Václav Vrba.

Spolek: hasický (1902). Krupobití r. 1688 zniilo oziminy,

jainám neuškodilo; r. 1839 zniily kroupy veškerou úrodu; od

té doby na sv. Antonína Pad. koná se pou na sv. Hostýn.

R. 1903 potluena jen v západní ásti úroda.

Požáry: r. 1877 vyhoelo 6 . a 3 stodoly; r. 1888 17 .
a nkolik stodol; r. 1914 dne 30. ervna 3 ísla a nco dobytka.

Nemoci. R. 1836 zemelo na choleru 7 a r. 1866 15 osob;

r. 1910 ádila tu hlavnika.

Poštou patí k Lipníku.

Pamti hodné události: r. 1894 postavena byla okr. silnice

z Lipníka, r. 1910 dostavna byla spojovací silnice okr. do Bo-

huslávek a r. 1908 zakoupeny hodiny na vž kostelní.

Djiny. Louka, která pvodn se jmenovala Louka Me-

zení, pipomíná se ponejprv r. 1394 a patila již tehda k Helš-

týnu (v. djiny Lipníka a Helštýna), a i tu byl vladyí rod.

R. totiž 1446 Jakeš ížek z Louky se svou manželkou Dorotou

koupil od Jana z Lipníka dvr v Ghylci se vším píslušenstvím,

a r. 1460 týž Jakeš z Louky a Újezda pohnal Václava z Pru-

sinek, od nhož dvr koupil, že mu jej nechce zpraviti. R. 1506

Vilém z Pernštýna propustil Mikuláše Hanuše z Louky i jeho

potomky, který tu ml fojtství zákupné, z fojtování a konšelství

za V2 kopy gr. širokých tak, že na tom purkrechtu, kde fojtství

bylo, za dvoáka odbývati bude, a k tomu bude užívati tvrt

role i s loukou na Smoln, jak od starodávna k fojtství patily,

a svobodnou krmu. 1

)

Na rozsáhlém katastru k této obci patícím stávaly díve

ješt 3 osady, jichž vzpomínkou jen trati lesní zstaly.

9 Helfštýn, den sv. Jakuba 1506.
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Lomec pipomíná se toliko jednou v listu pana z Pernštýna

r. 1545, a to jen jako pustá ves. Viz (t. r.) Dolní Újezd.

Neplachov; víme o nm, že r. 1374 Protivec z ekyn
prodal bratrovi svému Zdekovi z Gekyn díl svj na Nepla-
chov a Stamicích za 24 kop gr., a tento r. 1382 prodal Ne-

plachov Lackovi z Krava. R. 1545 propustil Jan z Pernštýna

Dol. Újezdským pastvu na pusté vsi Neplachov.

Popelov; ves prodali r. 1371 Mikuláš z Bohuslavic a bratr

jeho Jan markrabti Janovi. Jan Gtibor z Gimburka a z To-

vaova prodali (1470) Popelov Albrechtovi Kostkovi z Postupic-

Po 6 letech uvádí se již pustou vsí. 1

)

Dolní Nice,

(do Nic — v Nicích) samostatná katastr, a polit, obec, leží

jv. okres, msta v údolí. Na prostranné návsi podoby elipsovité

stojí kaple (obr. 33).

Místní trati: Pupkov, Ghajdy, pod Mesílkama.

R. 1794 bylo tu 56, r. 1900 67 ísel.

Dle katastru z r. 1749 ítalo se tu polí poddanských 493 m.,

úhor 237 3
/8

m., pastvisk l l

/8 m. a zahrad 32 Tg m. Obec mla
15 m. pastvisk. Dle rektif. protokolu naítáno bylo 833 m. polí

II. t. Nyní se tu ítá 428 ha, z toho poplatných 414 ha a sice

:

332 ha polí, 25 ha luk, 8 ha 78 a zahrad a 48 ha pastvin. Vel-

kostatku patí 4 ha 15 a. Obecní majetek obnáší 52 ha 49 a.

Trati: (1749) V Diilcích, Baina, Hrabina, (dnes): Bahna,

na Dílkách, pod Devohostickou cestou, na Hájku od Ddiny
mesla, Horky a Bainky, pod Hrabinou, Kopaniny, Padlky,

Strán, Vrchní pole po mostek, od Vývozka, tvrtky v konú
nách, Zadní díly od Syme, Barteky.

Z doby kamenné nalezeno serpentinové kladivo.

R. 1794 bylo v obci 320, r. 1900 361 es. a kat. obyv.

Nejstarší rodiny, které pes 100 let drží rodné domy jsou::

Bezdkova, Borovikova, Dohnálkova, Jašíkova, Kuliková, Ma-

9 G. D. M., XII., 195; Z. d. O, II., 19, 64; IV., 17; X., 34; A. G.

XVI., 194.
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tjikova, Ryškova, Sehnalova, Sobkova . 5., Švehlova a Ve-

lických.

Dle registr helštýnských z r. 1609 byl zde dvoák, 12 celo-

láník, 2 titvrtláníci, 6 pololáník, 2 zahradníci, 2 krmy, 2 mly-

nái a 3 chalupníci, celkem 30 usedlých.

Po 301eté válce 19 starousedlých, celoláník s 48 m. v II. t.,

10 3
/4
láník po 36 m., 3 1

/2lánící po 24 m., 4 V4
lánící i s mly-

náem po 12 ni., inžovních polí 8 m. a jeden domka bez polí.

Nov usedlých z 1. 1660—1671 bylo 7 (2
3
/4
láníci a 5 72^ník)

a pustým od dávných dob zstával pouze pllán.

R. 1775 byl v obci dvoák, 20 pololáník i s rychtáem ddi-
ným, 5 zahradník, 24 domka bez polí, celkem 50 osedlých.

Nyní se tu ítá ke dvorství lóO, ke gruntu 75—80 a k cha-

lup 26—35 m: domkai mají asi 12 m. Obyvatelé se živí hlavn
polním hospodástvím. V míst jest hostinec, 2 kramái, ková,

2 obuvníci a vták.

Pomry poddanské. R. 1609 odvádli poddaní tyto

platy: gruntovní inže 28 r. 3 gr. 372 d. 2 vid., za odúmrt 1 r.

5 gr. 4 d. za 9 kop 3772 vejce 2 r. 1 gr. 2 d. 1 vid., kalního

19 gr., za robotu dvorskou 3 r. 3 gr. 4 d., za 5 kop a 15 slepic

platových 9 r., za kopu a 18 slepic pastevních 5 r. 6 gr., za

hlásku 1 r. 3 gr., za pastvisko 2 r. 28 gr., za pastvu na hrázi

u rybníka pod vsí 8 gr.
;
dávali ovsa ospového 68 m. a pastev-

ního 78 m. Ti chalupníci platili toliko 12 gr. R. 1700 platili:

gruntovní inže 33 r. 12 kr. 2 d., na stavy 39 r. 22 kr. 3 d., za

odúmrt 1 r. 23 kr., za vejce 3 r. 12 kr. 4 d., za slepice 24 r.

51 kr., z luk a pastvin 8 r. 41 kr. 4 d., za hlásku 172 r. 5 d.,

devní inže 18 r. 2i kr. 2 d., a byli povinni dodati 146 m. ovsa,

2000 kus šindele, do Hlinského ovince 18 kop otýpek pícních,

k rybolovu 2 povozy, pediva 79 liber, a kupovati ryb za 5—6 r.

a 1 2 krávy Dvoák dovážel ron sud, obec 172
sudu vína.

Dále byl povinen s poátku 4 stromy na klády káceti, rozezati

a odvážeti, pozdji jen jeden val; ron po dva dni tyrspežn
voziti panské úedníky k ohledání panských rybníkv a pot< by

do mlýn dovážeti. Rychtá byl též povinen sud vína dovážeti;

za to nerobotoval. Ostatní konali roboty hlavn u Hlinského

dvora. (Viz i Hlinsko.)

Obec jest pifaena do Sobchleb, kamž odvádli farái:

Dvoák po 2 kopách rži a ovsa, pololánící po kop rži a ovsa,
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a všichni po pl mázu rozpuštného másla. 1

)
R. 1904 postavili

si osadníci na návsi na míst zvonice kapli ke cti Navštívení

P. Marie, v níž se i mše sv. slouží.

Školou patily do Sobchleb až do r. 1911, kdy dostavli

jednopatrovou budovu školní, na níž t. r. poalo vyuování to-

liko v jedné tíd, násl. roku zízena již poboka. Prozatímním

správcem jmenován byl František Raška. Skuteným správcem

r. 1912 jmenován byl Antonín Pop.

Spolek: hasický.

Poštou v Sobchlebích.

R. 1911 15. kvtna vyhoelo 8 ísel. Krupobití bylo r. 1906

dne 20. ervence. Na choleru zemelo roku 1836 12 a r. 1860

2 osoby.

Pee obecní z r. 1752 má znakem bžícího kon a nápis:

DOLNO NIECZICZE; prostor nad koníkem vyplnn 2 noži ze

znaku Ditrichštejnského.

V Dol. Nicích narodil se r. 1869. Antonín Pavelík, fará

a spisovatel.

Djiny. V zemských deskách a phonech jsou mnohé zá-

znamy týkající se Nic 2
), z nichž tuto uvádíme ty, které ne-

sporn našich Nic se týkají, a nemžeme íci, zdali se týkají

Dolních i Horních Nic. Nebo v udaných pramenech se toho

rozdílu neiní.

R. 1384 Sudek z Podolí spolil se s Oldichem z Mydlovar

na statky své ddiné v Nicích.

Matouš, fará sobchlebský, pohnal Martináka z Nic, že

nebožtík Pavlík ze Lhoty Msené jemu a jeho kostelu odkázal

5

Y

2
kopy za svou duši, a on mu ji dáti nechce.

O Dol. Nicích s jistotou víme, že za pán z Krava r. 1447

slušely ke zboží Helštýnskému. R. 1448 Vok ze Sovince dal

manželce své Machn z Meziíí, odjinud z Kižanova, vnem
400 kop gr. na Nicích s dvorem a píslušenstvím a na celých

Horních Nicích, vyjma ovsa a lesních seí tamtéž, které vý-

1) Dekanální matrika z r, 1668 zaznamenává, že celolánící dávali po

2 kopách rži a ovsa; kdož mli 3
/4 lán, dávali po 17a kop, z 1

J2 lánu po kop-

a ze V4 lánu po í

/2 kop obého obilí, a že jen zahradníci dávali máslo. Pozdji

bylo jinak.

2) K Olomouckým deskám patily Dolní a Horní Nice, pak Nice,

u Zdounek a Nice u Kyjova.
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slovn pro Helštýn vyhradil, a Štpán z Vartnova tvrdil, že

zboží Nice jest jeho majetkem. R. 1540 dal Jan z Pernštýna

Dolno-Nickým panské pole, které za plat drželi, ddin za týž

plat k užívání než tak, že od grunt, pi kterých jsou, bez svo-

lení úedník oddleny býti nesmjí. 1

)

Horní Nice,

polit, a katastr, obec, leží jv. Lipníka na svazích. Náves tvoí

elipsovitou ulici, v jejímž stedu jsou postaveny domky a kaple

(obr. 34).

Místní trati: Ddina, Šabatec.

R. 1749 bylo 47, r. 1900 65 ísel.

Dle katastru z r. 1 749 ítalo se tu poddanských polí obd-
laných 6537R hor 1372 pastvin 1

1

5
/8

m., zahrad 41 6
/8 m.

Dle rektif. protokolu napoítáno bylo 947

V

2
I a II. t. Obci

patilo 50 m. pastvisk, z nichž 20 m. bylo nezužitelných. Nyní

ítá katastr 436 ha, z toho poplatných 423 ha (380 ha polí, 25 ha

luk, 6 ha 14 a zahrad a 12 ha pastvin.) Obci patí 12 ha 66 a.

Singulární majetek, patící 24 podílníkm, obnáší 1 ha 54 a.

R. 1858 odprodala obec 6 jiter a 97S sáh. Pi dlení obecními

pozemky r. 1875 dostali dvoáci po 10, sedláci po 8, podsedníci

po 6 a domkai po l
3
/4 m.

Trati: Doly, Doubravy, pod Humny, Klenvky, Mezi cesty,

Podmeza, Obrát, Nadobrat, Padlky, za Potoky, nad Ploty, Ša-

batce, Vrablice od Rakovska, Vrchoviny.

Z mladší doby kamenné tu byly nalezeny mlat a sekyry.

R. 1794 bylo 283, r. 1900 362 es. a katol. obyv.

Pes 100 rok drží rodné domy pes 10 rod; v nejsmut-

njší dob (od 301eté války do r. 1749) bydlela na domech ro-

dina Pospíšilova a Hošálkova.

R. 1609 byli zde 2 dvoáci, 274láníci, 17 pololáník, (pi

jednom z nich byla krma) a 2 zahradníci: r. 1611 pibyl jeden

zahradník, celkem 24 osedlých. Po válce 301eté mla ves 746 m.

9 Pardubice, v pondlí ped Kvtnou nedlí 1540. Z. d. O., I., 14, 34;

IV., 36; X., 54. Kn. ph., I., 311; II., 516. as. Ol. Mus., 1891, str. 23.

15
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polí (7 osedlých 3
/4
lán po 42 m. I. a II. t., 10 V2

lán po 28 m.,

5 nov osedlých zahradník 6 m., inžovních polí 54 m.

a 2 zahradníci bez polí)
; 2 V2lány o 56 m. polí stály pusty. Dle

urbariální fasse z r. 1775 ítali se tu 4 dvoáci, 19 pololáník

i s rychtou, 2 zahradníci a 18 domka bez polí, celkem 43 osed-

lých. Obec mla pastvísk 130 m.

Nyní se ítá ke dvorsví 114 m., ke gruntu po 70, podsedku

24 m; domkai mají po 8 m.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím; nkteí nalézají

zamstnání v cukrovae v Devohosticích, nebo v lese a lomech,

pi pracích zednických a tesaských.

V míst jsou 2 hostince, 2 kramái, 2 kovái, obuvník,

majitel vtáku a rolnická mlékárna.

Pomry poddanské. R. 1609 platili: gruntovní inže

25 r. 8 gr. 6 d., za odúmrt 1 r. 5 gr. O/o d., za 7 3
/4 kopy vajec

1 r. 19 gr. 5 d., za 3 kopy a 6 slepic platových 12 r. 12 gr.,

za kopu a 4 slepice pastevní 4 r. 8 gr., kalního 18 gr., za robotu

dvorskou 2 r. 14 gr. 4 d., za hlásku 1 r. 2 gr. 4 d., z pastvin

1 r. 2 gr, a dávali: 20 m. rži za svobodu, že smjí v cizopan-

ských mlýnech mlíti, ovsa ospového 47 m. a ovsa pastevního

64 m. Poddaní této vsi stžovali si u pána Jiího Bruntálského,

že, kdož mén polí mají, stejn roboty koské konati mají „s mož-

njšími. “ Jií odvodnnou žádost uznal a r. 1609 ustanovil ro-

boty takto: každý celoláník bude povinen na 6, každý titvrt-

láník na a každý pololáník na 3 záhony, na každý záhon

po jednom adu hnoje ze dvora Podstatského ron vyvážeti

a rozkydati. Co se oraek týe, každý celoláník po 8 záhonech,

titvrtláník po 6 a pololáník po 5 na ja v jednu a na ozim

ve ti brázdy oraky vypraviti povinen bude. Jiné roboty ustano-

veny byly následovn: pi dvoe Podstatském obilí ozimé žiti, jaré

sici, oboje vázati a ron po 5 kopách do panských stodol voziti.

Konopí poskonné i hlavaté trhati, vydlávati, po 4 loktech pe-
diva z panské píze napísti, zelí okopávati, louky podle mesel

vymené žiti a kliditi, též jiné louky a zahrady spolu se Sob-
chlebskými, Radotskými a Lhoteckými sici a ukliditi, totiž louku,

která slov Jezero, a jiné luky mezi rolemi týnskými, pastevník,

zahradu molovskou a jiné zahrady pi dvoe Podstatském. Též

mají obojí roboty k stavbám a ke stavu týnskému konati; díví

k pivovaru, drva a kámen k vápenici pod zámkem a 4 fry dev
15*
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kuchyských ron dovézti a jiné roboty s ostatními poddanými
konati. 1

)

Dle urbáe z r. 1700 platili poddaní gruntovní inže 29 r-

13 kr., na stavy 35 r., za odúmrt 1 r. 22 kr. 1 d., za vejce

2 r. 37 kr., za slepice 29 r. 10 kr., z luk a pastvin 3 r. 36 kr.,

obec z luk 1 r. 14 kr. 4 d., za hlásku 1 r. 16 kr., z krmy 18 kr. 4 d. r

devní inže 19 r. 45 kr. 2 d., a dávali: 111 m. ovsa, 2000 kus
šindele, 16 kop otýpek picnich, k rybolovm 2 povozy a 68 liber

pediva. Ryb kupovali za 5-6 r. a 1—2 krávy. Dvoáci byli

povinni ron 5 sud vína, pozdji po 1 sud, voziti; na to do-

stali ale každý jen l

/2 m. ovsa a 52

V

2 kr.
;
dále vozili po 2 valech

a jiné poteby do mlýn; pozdji byl každý povinen na pilu

1 dubovou kládu 4 sáhy dlouhou dovézti. Rychtá vozil 1 a obec

1V2 sudu vína. Osýpku ovsa viz Hlinsko.

Pifaeni do Sobchleb; tam r. 1668 dávali celoláníci po

2 kop. rži a ovsa, kdož mli s
/4 lány, po 1

J

/2 kop, z pololánu

po kop a ze tvrtlánu po 1

/2
kop obého obilí

;
pozdji dávali

bez rozdílu po 1 kop rži a ovsa a po 1
/2 mázu másla rozpou-

štného. R. 1911 postavila obec na návsi kapli ke cti sv. Anto-

nína, v níž se i mše sv. slouží. Díve tu stávala zvonice, která

r. 1906 shoela.

Škola. Zdejší dítky chodily až do r. 1886 do Sobchleb

do školy. 2
)
T. r. postavena byla pízemní, jednotídní budova na

. 64. Prvním správcem školy byl Emilián ezá (—1889), dnes

uí Alois Doležel.

R. 1906 dne 8. listopadu vyhoelo 9 ísel se zvonicí.

Na choleru r. 1836 zemelo 6 a r. 1866 18 osob.

Krupobitím byly postiženy 20. ervence r. 1906.

Poštou patí k Sobchlebím.

Djiny. Za pán z Krava a ze Sovince viz Dolní Nice..

R. 1456 prodal Vilém z Pernštýna Tomášovi dvr v H. N..

R. 1506 týž Vilém propustil Mikuláše e. Kvasa, fojta

v obojích Nicích, i jeho potomky „z té práce fojtovstvP, z kon-

šelství i všech robot za roní plat 1 kopu gr. šir., pi emž si

bernu královskou ponechal. Daroval mu odúmrt a slíbil mu
i jeho potomkm dávati les na stavní i pálení a povolil mu

') Lipník, pondlí den sv. Markety 1609.

2
) Co Volný r. 1835 napsal, že v Hor. Nicích byla škola, nezakládá

se vbec na pravd.
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-8 sviní na pastvu záludní do les panských bezplatn honili.

Jelikož Mikuláš s pedky svými ml list od Lacka z Krava na

to fojtství a na lán k nmu slušící, na dva rybníky na potoce

Klenovka eeném, a což k tomu fojtství od starodávna patilo,

to jemu ponechal tak, že na tom fojtství za dvoáka odbývati

bude a s dvorem dle libosti nakládat! mže, však bez platu

umenšení a osad lovkem pánu i obci hodným. 1

)
R. 1540 dal

Jan z Pernštýna i Horno-Nickým panská pole ddin v uží-

vání za tchže podmínek jako Dolno-Nickým. Když r. 1553

Jaroslav, Albrecht a Vratislav z Pernštýna zboží helštýnské a s ním

i H. N. prodali, ponechali si mýto v H. N., které teprv r. 1572

Vratislav z Pernštýna Janovi Pivcovi z Hradan s jiným zbožím

:za 400 zl. mor. prodal. R. 1593 patilo mýto opt k Helštýnu.

R. 1618 byl Mikuláš Volek, fojt nický, porubán a posekán.

Z naízení vrchnosti osazeno mu bylo v Lipníku v pátek ve stedo-

postí právo hranin; útrata pi tom obnášela 4 r. 25 gr. 2
)

Nový Dvr viz Lipník.

Osek

(do Oseká), katastrální a politická obec, leží od Lipníka na jiho-

západ na rovin, na pravém behu Bevy, po obou stranách

okresní silnice. Na prostrané návsi, díve 3 branami, z nichž

jedna Knží brána zvána byla, uzavené, stojí kostel, škola a n-
kolik domk. Ped domy jsou ovocné a zeleninové zahrady na

míst bývalých moidel.

K obci patí kolonie: Rybáe (7 . s 38 obyv.), Chabrov

(17 . s 81 obyv.), Hliníky (22 . s 139 obyv.), Podolší (5 . s 65

obyv.) a Za Bránou (. 9 s 16 obyv.) a samoty: Haltýe (1 .
s 6 obyv.) a 4 strážní domky na dráze.

Místní trati jsou: Ddina (horní a dolní konec), Bachora,
za Kostelem, v Luben a Panenská ulice. R. 1794 bylo tu 93

a r. 1900 190 ísel, z nichž ást povstala rozparcelováním.

J

) Helštýn, den sv. Jana Ktitele 1506.
2
) Kniha msta Lipníka z r. 1600.
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Dle katastru z r. 1749 bylo tu poddanských obdlaných polí

1333 6
/8

m., úhor 229% m., pastvisk 42 2
/3 m., zahrad 25 4

/8 m -;

obec mla pastvisk v Topolíku 100 m., v Zábeví 30 m. a v Pí-

tži 50 m. Dle rektif. protok. bylo napoítáno polí v I. a IL t,

1769V8
m. a pastvisk 478 m. Pi tom jest poznamenáno, že

o 32 m. pastvisk jest spor mezi obcí Oseckou a Sušickou, pro-

tože Beva jiný tok si udlala. Nyní katastr ítá 1306 ha, z toho

poplatných 1236 ha (polí 1038 ha, zahrad 32 ha, luk 99 ha,

pastvisk 33 ha a 34 ha lesa, vlastn vrbí u Bevy, z nhož v no-

vjší dob mnoho v pole promnno jest). Velkostatku patí

261 ha 87 a. Až do r. 1900 obnášel majetek obecní 71 ha; po

tomto roce nkteré ástice byly postoupeny na regulaci Bevy
a na nové okr. silnice. R. 1908 koupila obec majetek singulární

„v Hald“ za obnos 7.938*62 K, tak že nyní obecnost obnáší

91 ha 62 a pozemk. R. 1869 bylo obecní pastvisko ve výme
302 j. 578 sáh rozdleno tak, že ke dvorství ís. 15 bylo pid-
leno 5 jiter, 50 sedlákm každému pes 4 jitra, 5 chalupníkm

2 jitra 2 m. až 3 jitra 1 1

/2 m., 12 zahradníkm 2 jitra 2 m. až

3 jitra, 25 domkam každému 1285 sáh.

Trati. R. 1452 pipomíná se tra Staré stavisko, r. 1466*

Suština, r. 1749 Zábeví, Zástruži, za Branou, Splavy dolní

a vrchní; dnes: Brablence, Brodky, u Bízy, Díly malé, hrubé

a zadní, Doly, Halda, Haltýe, Hliníky, Horeko, pod Horou,

Kadloubek, Kamence, Kluínek, Kout, Kíby, Lichý, Louky, Nivy,

Ostrvek, Otrž roušový, Padlek, pod a nad Plakovem, Pod-
ohradny, Podpodolší, Podstrž, Potrhaný, Proutky, Pítrž, Rybáe,
Rybník, pod Splavem, u Splavu, nad Stešou, Štpíce, To-
polík, Újezdy dolní a horní, Zádvorník, na Zahradách, Zá-

humenky, Závodí, Závrbek a Žlešvky.

U Oseká nacházejí se zbytky z mladší doby kamenné (mlaty,,

štrchátka a j.).

R. 1794 bylo tu 717 a r. 1900 1235 obyvatelv, z nichž

bylo 9 Nmc, ostatní kat. eši.

Nejstarší rodiny, které již r. 1609 se pipomínají, jsou

Kramplova a Žourova; pes 200 let drží domy rodiny: Novot-

ných, Maova; pes 100 let: Vaculova, Suchánkova, Bouchalova,.

Rakovských.

Po válce 301eté ítalo se tu 26 3
/4lán po 33 m. polí, 18

7,lán po 11 m, 2 tvrtláníci po 5 4
/8 m., 12 zahradník a 4-
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domkai bez polí. inžovních polí bylo 24 m. V letech 1658

—

1674 nov osazeny 2 3
/4lány a & V2

lány. K usedlosti selské se

ítá| 72 m., zahradnické 21 m., chalupnické 18 m., domkai mají

po 2 Va m.
Obyvatelé živí se polním hospodástvím a zelinástvím; p-

stování chmele takoka úpln zaniklo. ást nachází výdlek na

dráze a pi regulaci Bevy. Krom válcového mlýna a elektrárny

v Podolší (obr. 35) jiného prmyslu není. Díve tu byla olejna;

dva zábojái (olejníci) v tomto století zanikli.

V míst jsou 4 kramái, 3 kovái, 3 kolái, 3 krejíi, 5 obuv-

ník, 2 stolai, peka, bedná, 2 natrai, 1 malí pokoj, 5 ho-

stinských, holi a sedlá.

Pomry poddanské. Osetí byli povinni robotovati na

Kalách, zaniklé vsi u Paršovic, a sice vozili odtamtud zrno na

Helštýn. Nebylo-li teba nkterý rok této roboty, platili 1 r. 18 gr.

Jelikož robota ta byla velmi obtížnou pro vzdálenost, byli na

svou žádost od Jana z Pernštýna r. 1536 od ní navždy spro-

stém za roní plat 1 r. 18 gr., a k tomu ješt mu darovali po-

zemek ležící pi Bev pi starém mlýn naproti brusírnám no-

žíským. 1

)
Dle register z r. 1609 platili: gruntovní inže o sv. Jií

18 r. 19 gr. a o sv. Václav 18 r. 7 gr. 5Ví d., za odúmrt 1 r.

29 gr. 1 d., za bochy 2 r. 22 gr. 6% d., za robotu kalní 3 r. 15 gr.,

za hlásku 3 r. 15 gr., za 9 kop 12 Ví vejce 1 r. 29 gr. 1 d., za

2 kopy a 6 slepic 8 r. 12 gr., za chmel 2 r., za osep 29 r. 7 x

/2 gr*
?

za husy 12 r. 18 gr.
;
krmá, že nerobotoval 1 r. 15 gr., a z lázn

21 gr. Knžští poddaní platili toliko za odúmrt, vejce, slepice a za

chmel. Nájemného z luk platili 24 r. 25 gr. 4 d. B. 1609 povolil

Jiík st. Bruntálský 10 poddaným, aby 4 dni roní orné roboty

pi dvoe v Podolší mohli zamniti za robotu pi dvoe pod-

štatském tak, že každý místo jednoho dne 4 záhony za jedny hony

zdéli zorati a dle naporuení i zavláeli a náležit spraviti ml.
K ostatním ale robotám pi dvoe v Podolší byli povinni. 2

)

Dle urbáe z r. 1700 byli vázáni k následujícím roním pla-

tm: gruntovní inže 43 r. 48 kr., na stavy 35 r. 35 kr., za odúmrt

5 r. 33 kr., za vejce 3 r. 8 kr., za husy a slepice po 14 r. 56 kr.,

z luk, pastvin a kopanin 49 r. 2 kr., za hlásku 4 r. 10 kr., za

9 Pardubice, na první nedli v post 1536.
ž
) Zápis v knize Helfštýnské 20/9 1609.
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víno 35 r., za chmel 2 r. 22 kr. 2 d., za rybolov 11 r. 17 kr.

5 d., z krmy 1 r. 45 kr., devní inže 51 r. 5 kr. Dále byli po-

vinni dodávati ron: 4000 kus šindele, 48 kop pícních otýpek

pro ovce a 6 povoz k rybolovu, dvoák 1 a obec 4 1

/2
sudu

vína dovézti, ryb za 6—10 r. bráti, a o hodech 1—3 krávy ku-

povati. Též byli povinni k vápence kámen voziti a vápno roz-

vážeti. Na horním stav týnském byli roboty prosti, a mohli na

hrázích rybníka „Zádvorník* zvaného, pokud voda nesáhala, své

kon pásti. Nájemce mlýna z patera složení platil 180 r.
;
nájemce

olejny nov postavené 16 r., a krom toho byl povinen vrchnosti

záboje dodávati a olej zdarma táhnouti. Sedláci byli povinni na-

písti po 1 kuse píze nebo zaplatiti po 13 kr., zahradníci po

8 loktech hrubé píze nebo zaplatiti po 8 kr. 3 d. : celkem

z Oseká se odvádlo 187 liber píze.

Domkai bez polí slouli chalupníci a robotovali jako onino,

jen jeden z nich místo roboty chodil poselstvím a dva konali

roboty pouze pi rybáení.

Duchovní správa. Kostel Povýšení sv. Kíže stál již

poátkem 14. století a byl r. 1428 vypálen; r. 1780 na den Nejsv.

Trojice shoel tak, že jen holé zdi zstaly. Pi tomto požáru

i zvony se rozlily. Až do toho roku byly pi kostele dv poboní
kaple ke cti sv. Josefa a sv. ap. Petra a Pavla. Nynjší kostel

ze základ nov postavený (obr. 36.) posvcen byl r. 1791. Až

do té doby konaly se služby Boží v kapli z desek postavené.

R. 1831 byly ob vže kamenem pokryty, r. 1864 postaven nový

mramorový oltá ve slohu renaissanním. Dkladn byl opraven

v letech 1890—1893 (vymalován, dány nové varhany, nové ved-

lejší oltáe, nové lavice a nová dlážka). (Obr. 37.) Na vži jsou

i s umírákem 4 zvony z konce 18. století, z nichž jeden r. 1876

byl pelit. Kolem kostela jest hbitov. Pízemní farní budova stojí

blíže kostela.

Jako první fará pipomíná se r. 1327 Hynek, zeman z Ka-

menné Lhoty, r. 1343 Václav z Jevíka, r. 1419 Jaroš, kterému

Markéta, vdova po Lackovi z Krava, jako svému zpovdníkovi,

spolen s faráem lipenským svj majetek odkázala. Po nm
tu byli farái podobojí a pozdji luteránští, z nichž se pipomí-

nají r. 1557 Jan, od r. 1567— 1601 Jan Zahrádka Polnický, od

r. 1601— 1607 Pavel Alexander Unovský a v letech 1612— 1613

Jan Hofman Karnovský, z nichž nkteí mli pe s majiteli Vese-



234

Obr. 36. Kostel v Oseku
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Obr. 37. Vnitek chrámu^Pán v Oseku.
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líka o desátek. V obec. útech msta Lipníka r. 1613 jest zazna-

menáno, že obec tato, když v Oseku primicie knze Jiíka, kaplana

zdejšího, vykonávána byla, mu darovala poctou tele za 2 r. a

r. 1618 opt tak msto uinilo kaplanovi Ondejovi v Oseku,

darovavši mu masa za 1 r. 15 gr. pi nové mši držení.

R. 1619 spravoval zdejší farnost, k níž i farnost Pavlovská

pidlena byla, missioná František Babský, minorita z Olomouce.

V letech 1622—1623 provádl zde protireformaci jesuita Mikuláš

Mužík, který zaznamenal, že o Vánocích r. 1622 všichni muži

a r. 1623 i všechny ženy ke katolické víe se vrátili. Za nho
r. 1623 byl též Velký Újezd pifaen, tak že farnost obsahovala

16 osad a 5 usedlých v Buku. R. 1625 byl faráem Felix, od

r. 1639— 1642 Pavel Peša, který stav se faráem v Devohosticích,

farnost Pavlovskou k této fae pevedl, jelikož Pavlovští pro

rozvodnní Bevy astji do Oseká pístupu nemli. Déle zde pso-
bili farái: Václav Kyselý (1652— 1666), Matj Slováek (— 1672).

Tento r. 1668 zaznamenal píjmy fary, pokud Oseká samého se

týká, následovn: ze dvora v Podolší, kde díve osada bývala

a desátky dávány byly, jak vidti z missálu z r. 1322, nedává

se nic, protože vrchnost si jej pivlastnila. Ze dvora Oseckého,

dokud jej msto Lipník drželo (1591— 1611), dostával fará po

2 m. rži a ovsa. Z Oseká po 30 m. rži a ovsa; každý osedlý

dával 2 žejdlíky rozpuštného másla. Fará ml v Oseku 4 pod-

dané robolníky, 3 sedláky a chalupníka.

Louka byla na 2 fry sena, polí asi na 87 m.

Co se tchto poddaných knžských týká, bylo jich pvodn
5, pozdji 4. Vrchnost je dle libosti farái pidlovala, tak že na

urité íslo poddanství vázáno nebylo. Dle záznam sedláci robo-

tovali farái dvojspežn týdn po 3 a chalupník pší po 2 dnech.

Od Vánoc do Zvstování P. Marie nerobotovali, za to ale platili

po 2 r. 40 kr. Sedláci dávali ron po 33 a chalupník 11 vajec,

o Velikonocích stídav vždy 2 sedláci po 5 a jeden 6 kohoutk,

chalupník vždy 2 kohoutky. Sýpku a máslo dávali jako ostatní.

A aby nezapomnli, že jsou i vrchnostenskými poddanými, platili

též vrchnosti nkteré platy, ale menší než ostatní. Na základ

smlouvy z r. 1804, jelikož o robotu ustaviné spory byly, umlu-

vena byla robota akkordní; ale ani ta nebyla ádn konána. Po-

slední robotnici knžští byli na ís. 15., 29., 47. a 4S.

Od r. 1672— 1682 byl faráem Martin Málek, a po nm
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Václav Pop, (—1695). Z jeho doby jsou zachovány matriky (1693).

Starší matriky, které Stedovský (Apographa X., str. 371.) pipomíná,

jakož i missál z r. 1322 jsou ztraceny. Josef Lihotský (1723— 1753)

svým nákladem postavil r. 1748 u kostela sochy sv. Tadeáše a sv.

Jana Nep. Za nho r. 1737 vyfaen byl Velký Újezd s Kozlovém

a Ranošovem. Za Jiího Binky (—1782) byly r. 1763 Stamice
a r. 1781 Bohuslávkv vyfaeny. Za Jana Konala (1785—1816) po-

svcen byl nový chrám Pán, a když za válek Napoleonských

kostelní stíbro bylo vydáváno, vyplatili farníci monstranci, dva

kalichy a ciborium. R. 1787 vyfaen byl Dolní Újezd. V ko-

stelním inventái z r. 1813 pipomíná se ješt kožené mešní roucho.

Za Václava Petíka (1824—1837) byla fara dkladn opravena

a kamenem pokryta; Jan Pátek (— 1852) mnoho se piinil o vý-

zdobu kostela
;
postaven byl nový hlavní a oba boní oltáe. Za

Karla Muka (Mika) (— 1872) postavil kameník z Olomouce Arnošt

Mlnický mramorový hlavní oltá za 1500 zl., a mlynáka z Pod-

olší Kateina Skalníková založila nadace studijní a chudobinské.

Za Valentina Hoštálka (— 1889) ozdoben byl hlavní oltá sochami.

Kterak za msgr. Dr. Antonína Symerského (— 1900), estného

obana, kostel obnoven byl, bylo výše eeno. Týž pestavti

dal starobylou faru. Od r. 1905 psobí jako fará Jan Baura,

spisovatel této knihy. Za nho r. 1912 pifaen Ulrichov.

Školství. Škola farní se pipomíná již r. 1622, k níž pa-

tily Radvanice, Veselíko, Dolní Újezd, Trnávka, Tupec, Bohu-

ši ávky a Stamice. Když r. 1780 školní budova shoela, postavena

byla na témže míst nová, ale tak špatn, že r. 1818 nákladem

patrona za 6355 zl. vystavena byla nová. R. 1870 postaveny

byly vedle šk. budovy, v níž zízeny byty pro uitele, dv uírny.

Když pak r. 1891 dvojtídka na trojtídku rozšíena byla, po-

stavena byla na témže míst r. 1894 nynjší škola (obr. 38.), která

od r. 1907 jest tytídní.

Plat rektorský r. 1787 : Z každého dítte dostával týdn 2 kr.

za dívjší pecny chleba. Od obce ml l
l

/2 kopy žita, 2% kopy

rži, 2Vio kopy ovsa a 3 l

/2 r. penz. Místo koledy obdržel o novém
roce 3 r. Obec dávala pro školu 2 sáhy díví a 3 kopy otýpek.

Míval za vybírání zpovdních cedulek po vejci, na Velkonoce,

sv. Duch a v hody po kolái, zápisné do matrik, festivale 36 kr.,

za zpívání pašií 30 kr., na papír zpovdních cedulek 15 kr. Z Ve-

selíka dávali mu farníci po 28 snopech rži a žita a platu 2 r.



42 kr., místo koledy od každého sedláka 5, zahradníka 2 a dom-
kae l

l

/2 kr.; místo kolá o hodech od sedlák po l
1
/.,, zahrad-

ník po 1 kr., a od domka po 3 h, a za vybírání zpovdních

cedulek po vejci. Z Radvanic bral toliko obilní desátky. Dle fasse

z r. 1816 ml obilních desátk celkem 372
kopy snop, školního

platu 35 r., koledy 3 r. 30 kr., štoly 10 r, a ze školního fondu

dostával doplatek 7 r. 12 kr., celkový plat 55 r. 42 kr.
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Jako správci školy se pipomínají: r. 1624 Mikuláš, r. 1693

—

1703 Josef Halí; pak se uitelé velmi stídali; teprve déle zde po-

byli: Antonín Prusinovský (1765— 1803), Jan Seidl (—1827), Jan

Barbí (—1861), Ant. Barbí (—1874), syn pedešlého, Jan Mik

(— 1901); za nhož byla založena školní pamtní kniha a školní

knihovna. Od toho r. Josef ehulka, který za své práce v oboru

aeronautiky v Paíži byl vyznamenán.

V míst poštovní úad (1891) a telefon (1912), tenásko-
pvecký hospodáský spolek „Isidor* (1881), hasický spolek (1906),

družstvo pro zvelebení chovu dobytka (1908). Díve tu byl krátký

as spolek spotební (1900— 1904). Krupobitím byla tato obec

poškozena v letech 1665, 1803, 1847, 1864, 1886, 1902 10./7.

a 1903 3./6.

Vtší požáry: dne 21. kvtna 1780 shoela celá obec až na

faru a 2 domky.; r. 1840 2./3. shoela 4 ., 1849 27 ., r. 1854

5./5. 11 ., r. 1865 23 ., r. 1872 v listopadu ís. 39—48, 1875

5./5. 17 stavení a 7 stodol, r. 1876 kolonie Hliníky až na hostinec

„u Labut“, 1888 13./4. mlýn v Podolší a 29. srpna 1917 na

Chabrov a za Branou 21 ísel.

Na horeku r. 1806 zemelo 46 a na choleru r. 1866

66 osob.

B. 1900 postavila obec svým nákladem most pes Bevu,
který r. 1907 okresní silniní výbor pevzal s podmínkou, že rnu

obec na udržování 8000 K vyplatí, což se i stalo. B. 1901 sta-

vna byla okr. silnice na Veselíko, r. 1904 do Dolního Újezda,

a r. 1908 do Ulrichova a k Sušicím. R. 1907 dány byly nové

hodiny na kostelní vž. R. 1910 zakoupili nkteí obané z Oseká

a Veselíka, spojení ve družstvo, mlýn v Podolší za 140.000 K,

pi nmž násl. roku zízena elektrárna, tak že od t. r. má Osek

elektrické osvtlení. R. 1912 otevena telefonická stanice a posta-

vena za pispní mor. zemdlské rady sušírna na ovoce. R. 1914

poboili ledy bárkový most pes Bevu; na to ihned postaven

byl most železo-betonový.

Znamenitjší rodáci. 1. Bartolomj, probošt olo-

moucký, potomek vladyí rodiny, která držela dvr osecký, byl

kaplanem markrabte Karla, který jej vyznamenal tím, že s úadem
proboštským spojil opt úad kanclée markrabství Moravského.

Naposledy se pipomíná r. 1349 a z nekrologu kapitolního víme,

že zemel 7. února; rok úmrtí není znám.
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2. Václav Pila z Plhu (neb z Pilhu), nar. v Oseku
r. 1570 (dle jiných r. 1572), pocházel z rytíské rodiny 1

), která

držela výše jmenovaný dvr osecký. R. 1589 vstoupiv do ádu
jesuitského konal studia v Brn, ve Vídni a v Štýrském Hradci;

jako missioná psobil na Morav. Z ádu vystoupil r. 1606, stal

se kanovníkem v Olomouci, na krátko faráem ve Vel. Meziíí,,

pak editelem statk biskupských a kapitolních, za kardinála

z Dietrichštejna generálním vikáem a apoštolským protonotáem

;

r. 1617 byl zvolen za kapitolního probošta. V bouích nábo-

ženských byl r. 1619 po 6 msíc vznn; r. 1622 vrátil se, vzdav

se všech hodností, do ádu jesuitského, v nmž se uplatnil jako

kazatel, a zemel v Olomouci 5. ledna 1630.

3. František Novotný (nar. 1787, f 1855), vyuiv se

emeslu odešel do Halie, kde studoval, stal se knzem a zemel
jako fará v Rohatyn; založil nadaci pro své chudé píbuzenstvo,,

pro studujícího s pízn.

4. Jan Zapletal (nar. 1799 f 1884), sedlák z ís. 13. r

byl r. 1848 zvolen poslancem za zdejší venkov na íšský snm.
5. Msgr. Ignác Panák, nar. r. 1844 na ís. 21., papežský

prelát, apoštolský protonotá, kanonického práva doktor, assessor

kn. arcib. konsistoe, rytí ádu Františka Josefa I. a fará u sv.

Michala v Olomouci. Za nho byl kostel sv. Michala obnoven

a postavena nádherná kaple bl. Jana Sark. v Olomouci.

Djiny. Nejstarší zpráva o Oseku jest z r. 1322. V kostele

totiž oseckém chovala se mešní kniha z r. 1322, v níž zapisováni

byli farái osetí a jejich píjmy. Z této knihy erpal i Stedovský

pro svoje Apographa. Kniha zniena pi požáru kostela r. 1780.

Dle toho, že již s po. XIV. stol. v Oseku fara byla, k níž okolní

osady na pravém behu Bevy slušely, mžeme souditi, že O,

již jist ve 13. století jako osada stával. 2

)
A že ml Osek i svj

vladyí rod, který tu držel dvr, poznáváme z nekrologu kapi-

’) Cruger: Sacerrimae memoriae, str. 24. „loco nobili apud Moravos

natus."

a
) Že by o našem Oseku e v Cod. diplom. M, I, str. 207. v r. 1131.

byla, jak se Volný domnívá (kraj perovský, str. 270.) nezakládá se na pravd.

Na uvedeném míst uvádí se mezi zbožím patícím ke kostelu ve Spytinov-

též osada „Ozcicih.“ Tou osadou nemže býti náš Osek, protože jest od

Spytinova píliš vzdálen a ke kostelm tak vzdáleným odkazy se nedly. Z osad

zdejšího kraje dly se odkazy ke kostelu v Olomouci, jak etné zápisy v diplo-

matái dosvdují.
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toly olomucké, v nmž ke dni 7. února jest tento zápis: „Nazejtí

sv. Doroty jest výroní den úmrtí pana Bartolomje, probošta

kostela olomuckého. Odkázal ze dvora oseckého šest hiven." 1

)

Viz rodáky!

Osecký dvr, o nmž jest e, a který se i níže pipomíná,

není totožným se dvorem v Podolší, dosud stojícím
;
stával v mí-

stech, kde nyní jest tra Plako v, a možná, že i tak se jme-

noval. Pole k nmu slušící sloula Újezdy, kteréžto jméno též

na dvr pipomíná.

R. 1374 Lacek z Krava dal manželce své Markét na O.,

pokud mu patil, a na jiných vsích 750 kop gr. vnem. Od téhož

pána dostal O. odúmrt darovánu
;

list na to chován byl v kostele

v O. a zahynul pi vybití kostela r. 1428 husity, kteí pod Janem

Tovaovským celé údolí Bevy až po Hranice zpustošili a vy-

plenili. Když nálezem panským Petr z Krava stal se majitelem

zboží Helštýnského, dal Elišce, dcei Lackov, též na O., vyjma

mlýn a roboty k nmu, 40 k. gr. roního platu zajistiti. Na O.

též Jan z Mesenbeku své druhé manželce Ofce z Mohylna zajistil

vnem 1000 kop gr. Když r. 1447 Vok ze Sovince zboží Helštýnské

koupil, svolil, aby Frank z Hartmanova, jemuž páni z Krava
peníze dlužili a na O. a Sobchlebích pojistiti dali, vno man-

želky své Markety z Krumsína obnosem 250 kop gr., které mla
na Smržicích, pevedl na O. a Sobchleby; r. 1455 Machna
z Krumsína vzala Marka ze Štpánova a Jiíka z Hartmanova na

toto vno na spolek. Vok ze Sovince obnovil r. 1452 Oseckým
list na odúmrt a slíbil jim, že obecní Závrbek, který slov Staré

stavisko, jim bez pekážky ponechá. 2
)
Týž Vok r. 1466 daroval

O. kus lesa „v Suštin" na kluení, aby si tu louky udlati mohli,

za roní plat 4 k. a 2 gr. 3
)
Spory o les Lipenský, které r. 1474

poaly až do ukonení jejich, uvedeny jsou pi Lipníku.

Ale ani v zápise God. dipl. M., IX, str. 123. z r. 1309, který Volný na

uvedeném míst též na náš Osek vztahuje, není zmínka o našem O., nýbrž

o Osiku pod Hostýnem, protože v listin výslovn se píše: „ves, vbec Nový
Osek nazývanou, pi brad Somberch ležící. “ Hrad Somberch, správn Schaum-

burg, jest nad Podhradní Lhotou, v Bystickém okrese, pod Hostýnem. Dle-
žitým ale pro nás jest pojmenování „Nový Osek“, z ehož mžeme souditi,

že náš Osek jest mnohem starším.

J

) Toto anniversarium koná se nyní ve spojení s jinými 16. dubna.
2
)
Helfštýn, na Hromice 1452.

3
) Na Helfštýn, na sv. Lukáše 1466.

16
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R. 1481 byla tak velká voda, že nejen stav strhla, struhu

zanesla, nýbrž i, jak páni nalezli, „vzteklým utržením “ behy po-

škodila, nový tok si udlala a mnoho zboží Helštýnskému odala.

Když Vilém z Pernštýna vše opravoval a nový stav stavl, po-

hnali Jan dkan a kapitola olomucká jej ze 200 kop gr. z té

píiny, že jim sáhá pes hranice. Ze sporu toho jde na jevo,

že tehda Beva celým svým tokem hranice mezi O. a Sušicemi

tvoila.

R. 1492 pojistil Vilém z Pernštýna vno manželky své

Johanky z Liblic 15.000 zl. mimo jiné i na O., 2 mlýnech a ryb-

nících. Týž dal Oseckým dvr svj v Podolší v nájem, z nhož
ron odvádli ospu po 100 m. rži, žita, jemene a ovsa a 120 m.

ovsa devního. Na žádost jejich r. 1511 uvedl jim tento osep

na plat roních 15 kop gr. 1

)
a dal jim se synem svým Janem

luh pod jistý plat, aby jej mohli na louky a kopaniny kluiti.

Kdežto páni pedešlí poddaným v Oseku a Podolší mnohé
výhody poskytovali, hledli je páni z Ludanic, kde možno zkra-

covati, tak že tito poddaní konen donuceni byli svou vrchnost

ped soud zemský pohnati, naež páni pi soud o Tech Králích

v Olomouci r. 1558 držaném takto nalezli: „Ponvadž ti lidé uká-

zali list od p. Voka ze Sovince, že kout lesa v Suštin na louky

kluiti pod plat 4 kopy 2 gr. týmž lidem dal. a oddal, a ponvadž
že p. Vilém a p. Jan z Pernštýna jiný luh na louky a kopaniny

týmž lidem pod jistý plat kluiti dali, a že by louky jedni druhým
pod ten plat odevzdávali, že ti lidé z Oseká a z Podolší pi tch
loukách zstaveni býti mají. A p. Pta pi tom listu pán Vo-

kovým jich zstaviti a vyššího platu jim ani na ty louky od pán
z Pernštýna jim dané nemá vkládati, než tak, jak za pán
z Pernštýna dávali, od nich brati má. Co se sviské pastvy

v obrození žalud a bukv na horách helštýnských dotýe, bu-

dou-li chtíti tíž lidé svin na horách pásti a s pánem o to se

umluviti, toho vli míti mají, než k tomu nuceni býtí nemají.

A slepice inžovní nebo platné pánu spravedliv povinné mají

na Helštýn dávati, a pán jich od nich pijímati má a, kteíž by

slepice nemajíce dobrovoln se s pánem srovnali, po em by

jemu jednu každou platiti mli, aby peníze dali. Což se vína

šenkování dotýe, ponvadž p. Pta toho neukazuje, aby Osetí

9 Perov, ve vigilii sv. Bartolomje 1511.
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a Podolští z povinnosti, jaká vína pánu šenkovati mli, nemají

k tomu nuceni býti. Co se prodávání panské soli a robot ke

dvoru Oseckému dotyce, ponvadž pan Pta jich tím více obt-
žovati nechce, Jich Mti páni toho pi tom zstaviti ráí. Co se

sirotích penz, kteréž by kdy pán jejich za sebou ml, dotýe,

když sirotek k letm pijda žádati bude, aby takové jemu spra-

vedliv náležité peníze od pána vydány, jakož zízení zemské

o tom ukazuje, byly, aby ddiny skrz zadržení takových sirotích

penz stavovány a hindrovány nebyly. A pi tarasích a ryb

a plod vožení a jiných spravedlivých robotách a svobodách

svých podle listv p. Voka ze Sovince a p. Viléma z Pernštýna

aby zachováni byli, a mimo spravedlivé roboty p. Ptovi na nich

prodané za starodávna a pán z Pernštýna od nich inné, p.

Pta v jiné jich potahovati ani dobytk svých jim bezdn
dávati nemá." —

R. 1571 koupila obec od msta Lipníka lázn v O.

Pamtní kniha fary lipenské zaznamenává, že r. 1623 ve

stedu po sv. Duše pijel kardinál Ditrichštein do O., prohlížel

totiž své panství, a že mu rolníci vyšli v ústrety jedni s pluhy,

jiní s cepy a jiným hospodáským náadím, osvdujíce takto

svou ochotu jemu pracovati. T. r. dne 22. listopadu táhlo tu

500 Uhr. Z dob válek švédských zmíniti se dlužno o neohro-

ženosti faráe zdejšího Mayera, který, když r. 1643 Osetí na

Helštýn útoišt hledali, . a fará lipenský strachy utekl a farái

oseckému faru lipenskou k spravování odevzdal, na míst svém

vytrval. R. 1663 táboili tu Braniborci, kteí pišli císai na

pomoc.

V 19. století v letech ticátých založila vrchnost kolonii

„Hliníky." R. 1837 postoupila vrchnost obci 20 m. pastviska.

V témže století v letech šedesátých na soukromých pozemcích

založena byla kolonie „Chabrov.“ R. 1911 vylouena byla ís.

89. a 90. z Oseká a pidlena k Ulrichovu.

V obvodu této obce stávaly díve dv vsi, Podolší a Plakov
se dvory.

Ves Podolší koupil roku 1368 Jan z Krava od Mrakše

z Noskova a Zdeka z Kokor za 45 kop gr. Dvr v Podolší

patil Oldichovi z Prosenic, který jej r. 1374 s bratrem svým
prodal Hynkovi a Mikulášovi bratím z Nákla. Po nich jej r. 1381

koupil Lacek z Krava, a sice dvr poplužní se tvrtí, tak že od

16*



t. r. celé Podolší slušelo k Helštýnu. Na Podolší zajistil Lacek
z Krava manželce své vno 750 kop gr. a Petr z Krava dcei
Lackov 40 kop gr., vyjímaje roboty ke stavb a oprav budov
ke dvoru patících. Též Jan z Mesenbeka na této vsi zajistil své

manželce 1000 kop gr. Osedlým v Podolší spolen s Oseckými
daroval Vok ze Sovince kus lesa „v Suštin." Na Podolší s ryb-

níkem, dvorem a plnými robotami Vilém z Pernštýna zajistil man-
želce své vno 15.000 zl. Ješt r. 1557 bylo tu 15 osedlých; r. 1591

pipomíná se jako pustá ves. Blíže nho pozdji postaven byl dvr,
„Podolší", v nmž byl hostinec „Labu" zvaný, mlýn a olejna,

které nyní sluší k Oseku. Olejna zanikla v polovici 19. století

á tím asi asem též právo výepní, jakož i název hostince pene-
šeny na panský domek ís. 104. na Hliníkách.

O Plakov není žádných zpráv; co se zachovalo, jsou

zprávy o dvoe na míst povstalém, který sloul Osecký. R. 1584

byl pánem na tomto dvoe Zikmund ml. Gišvic z Borové, který

t. r. piznal poet svých poddaných v Tuín. 1

) Vdova po nm
Mariana Višovská z Petrovce, na niž r. 1589 dvr byl peveden, 2

)

jej prodala Petrovi Vokovi z Rožmberka a tento r. 1591 mstu
Lipníku za 3.800 zl. Jak z kupního listu na jevo jde, patily

k tomu dvoru rybníky v obci osecké a jezero pod velkým ryb-

níkem prosenským. Msto Lipník jej r. 1611 vymnilo p. Jiíkovi

st. Bruntálskému za jeho dvr pi brán hranické 3
)
a tak pešel

v majetek pán helštýnských, kteí jej asem zrušili a pole k blíz-

kému dvoru v Podolší pipojili.

Poslední zmínku o tchto vsích iní fará osecký Matj
Kelovský, který zaznamenal, že patron ode dvou pustých vsí

u Oseká pozemky si pisvojil a z nich dva dvory zídil. Pole

vedle Plakova slují Újezdy a pipomínají též na panský dvr. 4
)

Tra posud sluje „Plakov".

9 Na Oseku, v pondlí po nedli Laetare 1584.

ž
) Smlouva o pevodu sepsána byla v nedli ped Obrácením sv. Pavla

r. 1589.

3
) Lipník 4. ervence 1611.

4
) Z. d. O., I., 55; II., 16, 20; IV.. 10; IX., 25; X., 51; XI., 4; XXX,

8; A. G., XVI., 517 b. Archiv fiir ósterr. Geschichte, sv. 65., str. 524. Bokova,
sbírka, . 10.929.



Podhoí

(nm. Podhorn), katastrální a politická obec, leží sv. Lipníka na

svahu pod horou (odtud jméno !) ;
domy bez ladu a skladu

;
nad

obcí u samého lesa stojí kostel; pohled na ves jest proto krásný.

(Obr. 39.) K osad patí: 2 mlýny s 12 obyv., mlýn „v pekle*

s 8 obyv.

Místní trati: Vrchní a Dolní konec.

R. 1794 bylo tu 4i, r. 1900 55 ísel.

Dle katastru z r. 1749 bylo napoítáno pi vsi 454 m pod-

danských polí, dle rektif. protokolu 49

1

6
/8

m.
;
polí, která se po

>6 letech osívala, 37 6
/s 36 m. pastvisk, 1

8

5
/s m. zahrad, 6 m.

lesa; farái z Drahotuš patilo 64 m. Obec mla pastvisko „Po- .

devsou* na 30 m., z nhož r. 1775 byly 4 m. kamením zaneseny,

a užívala vrchnostenského prhonu. Dnes katastr ítá 609 ha,

z toho poplatných 594 ha (246 ha polí, 12 ha zahrad, 25 ha

luk, 24 ha pastvisk a 287 ha lesa). Velkostatek má 231 ha, obec

40*05 ha, singularisté (11 sedlák) mají les „Juatina* ve výme
97*65 ha.

Trati: Hony, Hrabina, Hradisko, Kíby, na Koutkách,

na Kuích, nad Olším, na Polínku, Obecnice, Dolní mlýny, pod
Horou, pod Humny, u Polom, Újezdy, Zrzavá, Sou hradí,

Žab nik, na Juakách, Bháno v.

U Podhoí nacházejí se zbytky z mladší doby kamenné;

v zahrad (. 15) nalezena byla popelnice.

R. 1794 bylo 270, r. 1900 312 es. a katol. obyv.

Pes 100 let drží rodné domy rodina Onderkova a Fryd-

ryškova.

V urbái z r. 1569 uvádí se zde s fojtem zákupním, dvo-

ákem a 4 mlynái 21 osedlých, po válce 301eté celoláník s 96 m.

a 6 m. inžovních polí, s
/4 láník s 72 m. a 3 m. inž. polí, 5 polo-

lánik po 48 m. a po 6 m. inž. polí a 12 domka (i se 4 mlýny),

celkem 19 staroosedlých se 445 m. Vilém Želecký z Po-
enic ml tu zahradnickou usedlost s 2 m. polí, jež r. 1673

byla opuštna. V rektif. protokolu z r. 1756 jest zaznamenáno, že

Podhoí bylo kdysi zpustošeno a potom znovu osazeno
;
dvorství

si ale vrchnost pisvojila, pozdji postavila a pak prodala. R. 1775

bylo ve vsi 1 dvorství, ddiný rychtá, pololáník, 5 tvrtláník,

z nichž jeden ml krmu, 15 chalupník, k nimž ítáni byli i mly-
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Podhoí.
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náíi, 1 zahradník-krmá, 8 domka a 2 obecní chaloupky, celkem

34 ísel.

Iv selské usedlosti patí 60—90 m., chalupníci a domkai
mají jen svobodná pole. Obyvatelé živí se hlavn polním ho-

spodástvím
;
chov vel poklesl velice

;
cukrovky se pstuje málo,

ale mnoho ekanky.

V míst jest: hostinec, sedlá, ková, kolá, stola, ezník,

obuvník a krejí. K prmyslu patí 4 mlýny. Díve kvetlo i ob-

chodní zahradnictví.

Pomry poddanské. Dle urbáe z r. 15 >9 platili poddaní

ron: o sv. Jií 11 r. 11 gr.
;
že neprodávají pánu svému voly

1 r. 8 gr., o sv. Václav 11 r. 27 gr., o sv. Jan 25 gr., z prhonu
40 gr., o Vánocích 25 gr.

;
obec z pastviska 28 gr. Dvoák a fojt

zákupní byli povinni ron každý beku desítku vína pivážeti,

zaež od desítky dostávali 2 r., a od dreilinku 3 r. tak, jakž

zápis fojtm, dvoákm a formanm, kteí jsou na panství, dán

jest a ukazuje. Též na vojnu ven ze zem i v zemi, anebo kde

by, a kdy panská poteba toho nastala a ukázala, na dobrém
a hodném koni ve zbroji s tmi zbranmi a potebami vypraviti

se a jeti mají. Kdykoliv se to dvorství nebo fojtství prodává, tedy

platí pánu svému z 10 r. 1 r. a z 10 h. 1 h. Jeden zahradník

platil do vle pánovy za roboty 11 gr. a druhý platil za roboty

fojtovi.

Každý sedlák po 10 frách dev k poteb panské a v zámku
(v Hranicích) nebo pivovaru nebo kamkoliv byl povinen dová-

žeti. Na rybníce Podslavíckém konali roboty pší i tažné; pi
Hranickém toliko tažné. Ke mlýnm poteby roubali a vozili,

též obrue k zámku na beky vinné a pivné vozili, chmel trhali

a káli, chmelince roubali a vozili.

Kus plotu na pastevníku, jak meslo své vymené mli,
pletli a opravovali, píkopu na rybník Slavícký pospravovali

a cídili; vozili poteby stavební a konali pi stavbách pší roboty;

z panského pediva 2 lokty v 16 pásmech píze napísti a každá
selka 2 kyty konopí zlámati a zpotírati povinni byh. Chodili na
obchozy a na velké a malé hony; sošky k tenatm na jednom
voze vozili a dle poteby spravovali; dlali šindel v horách,

zaež od 1000 dostali po 12 gr.
;
pstruhy v Pekle lovili a roz-

váželi: ron byli povinni vola v slušné cen pánu prodati, jinému
bez opovdní prodati nesmli. Pi sv. Jakub dávali z kluí
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husy platné. Této povinnosti r. 1571 na vlastní žádost byli spro-

štni za roní plat 3 1

/2 gr. z každé husy; celkem dávali 4 osedlí

12 hus a fojt jednu.

Medai z každých vel, které v lese mli, dávali platu po

1 gr.; tento plat odvádl landfojt druhý, kterého si pán, kdy

chtl, volil. Tíž medai z místa ukázaného k brti dávali veveice;

nechtl-li by pán veveic, dávali za každou po 1 gr. Ten as
dávali za 68 veveic, mén jich býti nemlo; pibude-li, dají

více. Pi soudu medaském má se piznati, kdo by letním asem
sob vely mladé v lesích medaských pisadil; ten rok ale z nich

nieho neplatil.

V Podhorském hájemství byli 2 hajní z Podhoí. Platy z i-

hadel a ižby byly tyto: kdo na ižbu ptaí chodí, dávají, kteí

sedávají na humenci, ze sítí a z ihadla po 2 gr., z keku, z jatky,

ze žerdi po 1 gr., z prsku po 1 gr.

Kdo by list na podzim v lesích dobytku drhnouti chtli,

oznámí se hajným; tito jim urí den, a jak dlouho drhnouti

mohou, a pi nich hlídají. Kdo více nadrhne, dá více konopí.

Totéž platí o metání jemelí z díví. ezníci než na panství v d-
dinách dobytek bijí, mají se s pánem o plat uhoditi a srovnávati.

Mlyná Lavecký platil z pily 15 gr. a ze mlýna a z rybníka 50 gr.;

druhý platil 3 r., tetí též tolik a nad to krmil vepe; tvrtý 50 gr.

a krmil též vepe. První 3 mlynái, kteí mli pily, byli povinni

z dovežených klad desek a hont k potebám panským naezati,

zaež dostávali od 1 desky po 1 penízi bílém.

Dle urb. fasse z r. 1775 platil dvoák na ís. 15. robotní

inže 4 r. 16 kr. 4 d., grunt. 4 r. 40 kr., z volat 23 kr. 2 d.,

za víno 54 kr. a byl povinen dovážeti beku vína. Ddiný rychtá

na ís. 18. platil za roboty 1 r. 24 kr., grunt, inže 23 kr. 1 d.,

vojenské inže 7 r. a byl též povinen beku vína dovážeti. Jeden

pololáník: gruntovní inže 2 r. 20 kr., z volat 23 kr. 2 d., za

víno 54 kr.
;
pt tvrtláník: gruntovní po 1 r. 33 kr. 1 d., z volat

po 23 kr. 2 d., za víno po 54 kr.; jeden z nich (krmá ís. 20.)

z krmy 37 kr. 2 d., z ihadel 9 kr. 2 d.; 15 chalupník: grun-

tovní po 23 kr. 1 d., z volat po 23 kr. 2 d., za víno po 54 kr.

a ostatní chalupníci podobn. Zahradník (krmá ís. 16.) robotní

2 r. 20 kr., gruntovní 6 kr. 6 d., z krmy 37 kr. 2 d., z volat

23 kr. 2 d. a za víno 54 kr. Dva mlynái (ís. 28. a 31.), kteí

nekrmili vepe, platili po 11 r. 40 kr.
;
mlynái robot nekonali.
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Roboty konali u dvora Lipenského zpsobem podobným
jako Jezerští.

Obec byla povinna bráti ryb za 5— 6 r., sud vína dovážeti,

1.500 šindele nadlati, 1—2 krávy o hodech kupovati. Za péi
-o sirotky platila vrchnímu 1 r., a z hudeb o hodech 1 r. Hajný

dával jeábka nebo 35 kr.

Dle místních povstí stával prý na ís. 15. panský dvr,
na ís. 3. pivovar, na ís. 17. palírna a na ís. 18. ovírna.

Duchovníspráva. Kostel sv. Havla jest prastarý, stavný

vnit ve slohu gotickém. (Obr. 40.) Zvláštností jeho jest neoby-

ejná šíka zdí, a že od sev. strany nemá žádných oken. R. 1806

byl opraven; v novjší dob stalo se co nejvíce oprav a obnov

za faráe Jana Dokoupila, kdy postaveny byly sakristie a boní
kaple, nové oltáe, ktitelnice a varhany. Tyto byly spadlou

omítkou tak porouchány, že r. 1901 nákladem obce nové var-

hany postaveny byly. Na vži jsou 3 zvony z doby novjší. Nový
hlavní obraz maloval r. 1904. František Novotník, naduitel

v Lipníku.

Kolem kostela jest hbitov, r. 1897 rozšíený; 1

)
farní budova

z r. 1850.

O podacím v Podhoí dje se první hlavní zmínka v 1. 1446,

1548 a 1552. Bylo tehdáž Podhoí samostatnou farností. Od
r. 1622 pifaeno Podhoí jako filiálka s pidlenými obcemi

Uhinovem a Stedulesím do Drahotuš. Stará fara prodána

soukromníkovi; polnosti (23*92 ha) patí od tch dob k fae

v Drahotuších, odkudž duchovní konali zde stídav s Jezernici

každou tetí nedli služby Boží, za které vždy platilo se farái

45 kr. R. 1672 byl pi kostele kalich, 2 mešní roucha a 2 zvony.

Dle zápisu dekanátní matriky z r. 1668 platili Podhorští s dvma
pidlenými obcemi desátku farái v Drahotuších: sedláci 29 m.

rži a 87 bil. gr.
;

zahradníci v Podhoí 2 r. mor. Z polí prona-

jatých bral 10 r. mor., a z Podhoí a Jezernice kopu kuat.

R. 1784 zdržoval se na . 5, Ignác Flegeli, bývalý premon-
strát z kláštera hradištského u Olomouce, který následujícího

roku stal se duchovním správcem v Jezernici. R. 1826 žádali

Podhorští za pifaení do Jezernice, ale nedošlo k tomu. Pozdji

]

) Dle místních povstí stával prý první kostel vtší než nynjší na
•. 4. a hbitov na . 1.
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prosili o zízení samostatné duchovní správy: ale gubernium

r. 1847 pro malý poet duší neuznalo toho potebu a vyslovilo

pochybnost, zdali by osadníci výlohy se zízením duchovní správy

spojené mohli nésti. R. 1849 3. ervna povolilo konen minister-

stvo, aby tu byla zízena expositura fary drahotušské s pifaeným
Uhinovem a s roním píjmem 250 zl. stb. Na to se Podhorští

reversem ze dne 10. listopadu 1850 zavázali, faru a kostel na

vlastní útraty udržovati a všechny poteby dodati, kterýžto revers

na jejich usedlostech intabulován byl. Prvním expositou byl

František Lerch(1851— 1869). Za jeho nástupce Floriána Deutsche

(1870— 1874) jednalo se opt o zízení samostatné duchovní správy,

ale marn. Déle psobili Jan Honig (1889— 1902), Karel Loníek
(— 1908), horlivý sbratel starožitností, Alois Freund (—1914),

Josef Hradil (od r. 1915).

Školství. Pvodn chodily dti do školy do Drahotuš

a potom, když v Jezernici škola zízena byla, do této. Teprv

r. 1784 když se knz Flegeli v Podhoí usadil, vyuoval varha-

ník Tengler soukrom po domicil; r. 1786 vystavna byla školní

budova na pozemku darovaném od rychtáe ís. 43 a prvním

uitelem ustanoven byl Vysloužilý vojín a krejí Jan Pacák. Platu

dostával; ze školáka 2 gr. msín, od obce ron 10 m. rži,

od oban sýpku, od patrona 4 sáhy díví a od obce Uhinovské

1 sáh. Za obecní písaství obdržel 1 m. rži, za zvonní 3
/4 m.

rži, za kantaci a za koledy o Vánocích a Velikonocích vejce. Jan

Pacák byl uitelem až do r. 1817, a již od r. 1810 mu vypo-

máhal syn jeho Antonín, též Vysloužilý vojín, který uil až do

r. 1833. Za nho byl r. 1820 Uhinov do Podhoí piškolen. Pa
nm byl uitelem zkoušeným syn jeho Pacák Šimon, který již

otci po 4 roky vypomáhal, až do r. 1858. Potom tu psobil

Antonín Barbí až do r. 1861. Za Jana Muka (Mika) (1874) byl

r. 1870 Uhinov vyškolen. Za jeho nástupce, Vysloužilého vojína

Valentina Livy (1878), byla r. 1875 postavena nová škola; r. 1880

ustanoven byl zkoušený uitel Josef Vilímek, jenž uil do roku

1905. Nyní tu psobí Jan Matjíek.

V obci je tenáský spolek „Svornost*4

. Poštou patí k Dra-

liotuším.

R. 1890 27. ervna nadlalo krupobití a r. 1914 velké sucho

mnoho škod na poli. Odvodnní pozemk provedeno bylo 1907

až 1909.
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R. 1847 vyhoela takka celá osada, r. 1857 10 ísel.

Na podnt duchovního správce Aloisa Freunda založena tu

byla r. 1909 Raiffeisenka.

Podhoí patilo díve k okresu Hranickému, od 1. dubna

1905 k okresu Lipenskému.

Djiny. R. 1269 byl Bohuslav z Holštýna pánem tohoto

zboží, kteréž slušelo k panství Drahotušskému. Nad Podhoím
nalézají se rozvaliny hradu drahotušského. Jak Wolný píše, byl

tento hrad od r. 1286— 1312 v moci loupežného rytíe Helštýn-

ského Bedicha z Linavy, potom ale opt v držení pán z Dra-

hotuš. R. 1348 dal Jan z Krava zapsati v desky, že hrad Dra-

hotuše patí dtem Bohuše z Drahotuš.

R. 1371 prodali a v desky zapsali Kuník, Jaroš, Jan a Bo-

huš, bratí z Drahotuš, markrabéti Janovi hrad Drahotuš, msto
Drahotuš, ves Jezernici, Podhoí, Milenov, Slavíce, Klokoí,

Hrabvku, Velikou, Mikulvku, Radikov, Svatišov, Stedolesí,

Sobkov, Uhinov, Juitinov, tetí díl Bohuslavic osmý díl

dvoru ped Chýlcem, se vším písl. a právem patronátním. 1

)

T. r. od Machníka z Drahotuš pikoupil týž markrab podíly

jeho na hrad Drahotuších (4. dil), na mst Drahotuších, na

vshh Jezernici, Slavících, Veliké, Klokoí, Podhoí a Uhinovské

Lhot. 2
)
Tak slouen celý statek v jednch rukou.

Poátkem 15. století zastavil markrab Jošt toto zboží Cti-

borovi z Cimburka a jeho synu Albertovi za 2244 kop gr., což

král Václav r. 1416 synm Albertovým Janovi a Ctiborovi po-

tvrdil, když mu ješt 500 kop gr. vyplatili. R. 1433 byl purkra-

bím na Podhoí Jan Obešlík z Lipultovic. V dobách, kdy Jan

z Mesenbeka Helštýn násiln držel (1434— 1440), zmocnil se

hradu drahotušského Boek Puklice z Pozoic, a odtud loupežné

výpravy po okolí podnikal. R. 1437 pohnal jej Jan z Cimburka,

že mu sáhl v poddané jeho Podhoské pod hradem a v Draho-

tušské v mst a z toho desátky bral. Téhož r. dal Jan z Cim-

burka ást zboží Drahotušského se vsí P., mlýnem v P. a hra-

dem drahotušským vložiti v desky Hynkovi z Valdštýna, kterýžto

r. 1146 vložil Bokovi Puklici hrad Drahotuše a P. s podacím

v desky, emuž odporoval Jan z Cimburka. B. 1464 Ctibor

a Jan z Cimburka pohnali Voka ze Sovince, že jim slíbil za

b Z. d. O., H., 69. *) Z. d. O., II., 73.



hrad Drahotuše za zprávu. R. 1476 prodal Ctibor, syn Jana

z Cimburka, zboží Drahotušské s P. a hradem Vilémovi z Pern-

štýna za 7.000 duk. Prodej vložen v desky po 4 letech: zapsal

r. 1480 Ctibor z Cimburka Vilémovi z Pernštejna a potomkm
hrad Drahotuš a msteko Drahotuš a vsi Jezernici, Slavíce, Mi-

lenov, Klokoí, Velikou Lhotu, Podhoí, Uhinov, Stedulesí,

Bohuslávky, Hrabvku, Radikov, pusté vsi Žab i kov, Jiat-
sko, Popelov krom role Štrulovské, kteráž leží blíž potoka Ve-
liky, ježto tee pod m-to Hranice, kteroužto roli již nyní drží

k špitálu Hranickému. 1

)

R. 1494 uvádí se hrad Drahotuše jako pustý. R. 1548 prodal

zboží Jan z Pernštýna Václavovi Hangvicovi z Biskupic. Od této

doby mlo P. pány jako Jezernice (v. t.) R. 1626 pispli oby-

vatelé z P. pro Mansfelda na obnos 1000 tolar ástí 7 r. Za

to ztratili všechna obdarování a spolu s ostatními osadami

panství Drahotušského zaplatili 500 dukát pokuty.

R. 1669 pipomíná se v Podhoí ochranné mýto, aby li-

penské mýto objíždno nebylo.

V katastru obce stávala ves Juitínov, o níž víme, že r.

1371 Kuník, Jaroš, Ježek a Bohuš z Drahotuš ji prodali mar-

krabti Janovi, a že r. 1476 jako pustou ves „Juatsko" ji

prodal Jan z Cimburka Vilémovi z Pernštýna. Nyní jest v tch
místech les.

Na trati „Žabníku“ bývalá ves Sobíkov též Žabíkov;
r. 1365 Hynek z Drahotuš prodal svj podíl na této vsi bratru

svému Jaroškovi. R. 1371, 1416 a 1476 viz djiny Podhoí. Jako

pustá ves pipomíná se již r. 1418. 2
)

Malé Prosenice

(do — ic, v — ích), samostatná katastrální a politická obec, leží

jz. Lipníka na rovin po obou stranách okresní silnice na pravém
behu Bevy (obr. 41.). K obci patí samoty; nádraží s kruhovou

cihelnou a hostincem.

9 Z. d. O. (netiš.), XIÍ., 14.

2
) Z. d. O., I., 48; II., 65, 66; IX., 17; X., 8, 28, 30; XII., 14; XXV., 52_

82. Kn. ph., III , 417., IV., 938. Apographa X
, 408., A, G., XVI., 194. Schften.

VII., str. 296. Wolný, Kirch. Topogr., I., 23.
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Místní jedna tra sluje ,na vale“, kde díve stávala tvrz,

R. 1794 bylo tu 39 a r. 1900 49 ísel.

Dle katastru z r. 1749 bylo pi vsi poddanských polí ob-

dlaných 133 7
/8

m., 1 m. úhoru, 26 7
/8
m - pastvisk, 2’7

2 zahrad;

obec mla spolen s vrchností 200 m. a s V. Prosenicemi spo-

len 20 m. pastvisk. Dle rektif. protokolu bylo shledáno 376 m.

I. a II. t. Nyní se tu ítá 331 ha, z toho poplatných 312 ha.

(256 ha polí, 23 ha luk, 5*67 ha zahrad, 14 ha pastvisk a 13 ha

lesa). Z toho patí velkostatku 62*6 ha.

Obecního majetku jest 14*7 ha a singulárního 5*33 ha.

Trati polní: Blán, Dílce, Díly (pední, zadní, výmnká-
ské), Díly u Lukavce, Dubka, Halda, Hrušový, za Chalupou,

Kouty, Kozí stupy, Louky, pod Meslama, Malozádvornický rybník,

Ortle (pední a zadní), Padlky, Planekovy, Plst (dlouhé a

krátké), Podílce, Prádlo, Radvany, Rybníky louky, Rybník nad

Struhama, Telaník, Vrbovec, Vrchní pastvisko, Zadní vrbí, Za-

humenka, Záplotky též Záplotí. R. 1775 se pipomíná ješt:

Brandejs, Plysava, za Plotnou, Topolík a nad Druhou struhou.

R. 1794 tu bylo 180, r. 1900 361 es. a kat. obyv.

Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Hradílkova, Boucha-

lova, Sehnalova a Zamazalova.

R. 1609 bylo v obci 12 pololáník, 1 ml pl druhé tvrti

lánu, 1 tvrtláník, 2 mlýny, 2 zahradníci a 2 chalupníci, celkem

20 osedlých.

Po válce 301eté byl zde jeden osedlý o l
l

/2 tvrti lánu,

který ml 33 m., 10 tvrtláník i s mlynáem po 22 m., dva

achtelníci po 11 m., a inžovních polí 15 m., 3 domkai i s mly-

náem nemli polí. V letech 1666 a 1671 pibyli dva nov osedlí

tvrtláníci, a v letech 1658 a 1666 dva nov osedlí domkai bez

polí. Urbariální fasse z r. 1775 uvádí 14 tvrtláník, 5 domka
i s mlynáem s polmi a 8 domka i s mlynáem bez polí.

Dnes se ítá k selské usedlosti 60—62 m., k chalupnické

2— 4, k domkaské ®/
4
m.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím, ást jest

zamstnána v prmyslových závodech. V obci se nalézá rol-

nický akciový cukrovar (1881), rolnická mlékárna (1899), kru-

hová cihelna a vápenka (1909), mlýn s elektrárnou. Dále jsou

zde 3 hostince, ezník, kramá, 2 pekai, ková, kolá, sedlá

-a 2 krejí.
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Pomry poddanské. Václav z Ludanic r. 1569 potvrdil

smlouvu, kterou jeho otec Pta s obojími Prosenicemi 1

)
o past-

visko, které slov „pi Bev", ponouc od pastviska k Podolší

patícího až po les Žebraku, uinil. Toto pastvisko jim pustil

k svobodnému pasení za plat 5 kop gr. a nad to z každého

pllánu role dají po 1 m. ovsa a po slepici; tvrtláníci po l
/2 m.

ovsa a po 1

/ 1 slepici; podsedníci, kteí koní nemají, budou po-

vinni den pší roboty konati. Z Vel. Prosenic týž plat odvádli

a nad to platili za robotu orní 46

V

2
gr. bil., a ješt 36 gr. b. a

za dovoz deva 20 gr. b. Krom toho byli poddaní z obou vsí

povinni: z lánu po dvou dnech do roka orati, žati, hnj voziti a dv
fry deva k panskému pivovaru dovézti. Dle toho pomru robo-

tovali i pololáníci a tvrtláníci. Dále byli povinni ron z Hel-

štýna beku vína si dovézti a vyšenkovati. Než stalo se ihned

narovnání takové, že ty ti ddiny za ten šenk vinný o váno-

cích platiti budou 30 r. a pak nebudou povinny vína panského

nalévati. Luk ddiných, ke gruntm patících, užívali bezplatn,

z ostatních platili. Dovolil jim též na krajích rybník a, suší-li

se rybník, i v nm svobodn pásti, ale za pastvu žaludní, kdož.

by pásti chtl, platili. Za odvážení ryb slíbil jim platiti, jak to

za pán z Pernštýna ustanoveno bylo. Konen dosvduje, že se

podvolili poddaní z tchto vsí, kteí kon mají, ješt jeden den

u dvora panského orati, a všichni i zahradníci, jeden den žati. 2
}

R. 1588 Vok z Rožmberka poddaným z tchto vsí, vyjímaje

7 zahradník, ulevil v robotách dvoudenních tím, že je promnil

v platy a ospy následovn: z Mal. Prosenic, k nimž plsedma

lánu a tvrt náleží, dají z pllánu po 3 r. 15 gr. platu a po

2 m. ovsa, což udlá ron 47 r. 7V2
gr. a 27 m. ovsa; z Vel.

Prosenic, k nimž náleží plosma lánu, dají tolikéž z každého

pllánu, což uiní ron 527-2 r. a 30 m. ovsa; to vše do vle

pána nebo jeho potomk. Ponechal ale následující roboty: ryb-

níky loviti, ryby z rybník vynášeti a na haltýe dovážeti, trouby

z hor k rybníkm dovážeti, staré trouby ven z hráze dobývati

a nové vkládati a zavádti, les k prlení pi rybnících dovážeti,

pi lovení vopletu a koly k podtrubí pivážeti a oplétati, a dokud

se rybník nezloví, dnem i nocí hlídati, taras k rybníku potebný

') Lýsky tvoili s V. Prosenicemi jednu obec, a tudíž se jich totéž týkalo.

-) Dto Helštýn, v sobotu po Hromicíck 1569.
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z každého lánu po 6 frách voziti. Když by se rybníky sušily,

mají svými semeny V. Prosenští rybník V. Prosenský a M. Pro-

senští prostední velký rybník osívati; když pak obilí do kop se

sklidí, mají pánu tvrtou kopu dáti a do dvora Podolšského

dovážeti. Za to jim slíbil, jak to díve bývalo, les dávati na

opletu kolem obílí, aby se škoda nedlala. Konen jim dovolil

na tch místech, kde voda z chobotu nevytopuje, pásti podle

obdarování pán z Pernštýna. 1

)

Dle urbáe z r. 1703 platili M. Prosenští gruntovní inže

34 r. 13 kr. 2 d., na stavy 9 r. 20 kr., za vejce 3 r. 42 kr. 4 d.,

za slepice 6 r. 49 kr. 3 d., za roboty 9 r. 27 kr. 2 d., za hlásku

4 r. 15 kr., devní inže 16 r. 40 kr. 3 d., za konopí 32 kr. 4 d.,

z luk a kopanin 14 r. 44 kr. 2 d., mlynái, že nekrmili vep,
11 r. 40 kr., a dávali 1000 kus šindele, 15 kop otýpek pro ovce,

2 povozy k rybolovu, napísti 50V2
libry píze (sedláci po 1 kuse

nebo platili 13 kr., chalupníci a zahradníci po y2 kuse nebo

platili 672
kr.); ryb za 5—6 r. a na hody 1—2 krávy kupovati

;

celá obec pak ron byla povinna 1 sud vína dovážeti. Jeden

mlyná byl ítán mezi chalupníky a platil ze mlýna 15 r. 30 kr.

o sv. Jií a o sv. Martin 11 r. 15 kr. 2 d., druhý byl ítán

mezi domkae a platil ron 29 r. 37 kr. R. 1774 byl povýšen

Antonín Daniel na ddického rychtáe, dostal nálev piva a ko-

alky, které si sám z Týna dovážeti musil, byl osvobozen od

robot za plat 2 r. 16 kr. a od vojny za 1 r. 24 kr., byl povinen

beku vína ron dovážeti aneb 4 r. 40 kr. zaplatiti a bráti za 8 r.

ryb na prodej. R. 1837 postoupila vrchnost obci 3 m. pastviska.

Farou patily M. Prosenice k Pedmostí, kamž odvádli

desátek
:
pololáníci po 30 snopech rži a ovsa a mlynái po 1 m.

žitné mouky. Když r. 1787 zizena byla ve V. Prosenicích fara

a škola, byly pidleny k této obci. Ve vsi jest zdná zvonice

a kaplika.

Spolek „Beva“ r. 1871 zízený brzy zanikl. Dnes jest zde

spolek Sokol. R. 1665 vyhoelo 8 ísel, r. 1852 5./6. vyhoela

takka celá ves, r. 1861 20 ísel a r. 1865 7 ís.

Na choleru r. 1866 zemelo 13 osob.

R. 1838 sntí slezinnou skoro všechen dobytek v obojích

Prosenicích pohynul. V míst jest poštovní a telegrafní úad.

') Dto Bechyn, v nedli po Velkonoci 1588.

17
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Djiny. Již r. 1275 pipomíná se Lev z Prosenic. R. 1349

dal Tomáš z Prosenic manželce své Vojslav vnem na Prose-

nicích 50 kop gr. R. 1371 prodal Oldich z P. Bohuši z Drahotuš

v Tupci a Ghylci 2% J. a zahradu, r. 1373 Baršíkovi z Gihovic

ves Olbramice, a r. 1374 s bratrem svým Petrem Mikuláši

a Hynkovi, bratrm z Nákla, ves P. s mlýny a v Podolší dvr
poplužní se tvrtí za 264 kop gr. Mikuláš z Nákla dal manželce

své Ofce na P. 6 kop gr. roního platu. V pokojném držení

byl perušen Janem Hromadou z Raclavic, který mu r. 1376

mlýn v P. zrubal a zniil; za to nálezem panským byl odsouzen

nový mlýn na vlastní útraty postaviti.

Roku 1385 spolili se Heman, kanovník olomucký, Hynek

z Nákla, jeho bratr, a sirotci po Mikuláši z Nákla, totiž Bohunek,

Tetvard a Eliška s Lackem z Krava na P. a Domaželice.

R. 1406 byl Tetvard sám pánem na P. a prodal t. r. P.

s tvrzí, svobodným dvorem, mlýništm a behem, u nhož
mlýn stal, s platy eenými „pomoci", robotami, poctami, bernou

královskou, fojtstvím a vším všudy Václavovi a Otíkovi, bratrm
z Lutopecen; tito r. 1408 to vše prodali Artlebovi z Veteova

a jeho manželce Markét, jejíž vno 100 kop gr. Artleb pevedl

r. 1412 ze Lhoty na P.; ale již r. 1416 opt vše i s lesem a mlýnem

prodal Mikšíkovi z Kokor. R. 1437 Bohuš z Kokor prodal M. P.,

tvrz s dvorem a svobodným mlýnem, jedním behem Bevy
a ostatním píslušenstvím Václavovi ze Žeravic, který se spolil

s Protivcem Hemanem a Janem z Pavlovic a Ondejem, Václavem

a Janem z Ghvalkovic. T. r. knz Mikuláš, pevor a konvent klá-

štera sv. Michala v Olomouci pohnali Zikmunda z Deštné, se-

dním na Šumberku, že jim drží 1 h. platu v M. P. na tvrté

cesty (sic) blíž Perova. Václava ze Žeravic pohnali r. 1137 Jan

ze Sobíšek pro pych lesní, že mu síhl v lese pes hranice, Zbynk
z Tvorkova, že služebníku jeho kon a peníze pobral, a Výšek

ze Stiteže, že mu prodal 10 kop gr. platu k vrnému právu

v Hradeín, Mrotín a Vilímov a tch mu neukázal, na em
je má vybírati.

R. 1446 Protivec z Pavlovic a Jan Mléko z Ghvalkovic

prodali P. se vším i se stavem na Bev Petrášovi z Ochab.

Protivce pohnal r. 1447 Martinák z Prus, že po Gihvkov smrti

mu na P. vzal kon, pišele, almariji, postel a j., což tu ml.

Synové Petrášovi Jan, Petr a Hynek prodali r. 1480 tvrz a ves
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Prosenice s dvorem forberkovým a ves ddinou Sedlec s dvorem

forberkovým Ruprechtovi z Vrchlabí. Za to pohnaly Ka-

teina a Ofka z Penic Ruprechta, že jim odkoupil základu jejich.

Tento již následujícího r. tvrz P. se všemi Prosenicemi a dvorem

tutéž a s mlýnem k tm vsím písedícím i s polovicí vsi Kozlovic

a dvorem tamtéž prodal za 1600 zl. erv. uh. Vilémovi z Pern-

štýna. Od toho r. slušely k Helštýnu.

R. 1507 pustil Vilém z Pernštýna svj mlýn o 4 kolech

pod velkým rybníkem prosenským, který ale pro polehení robot

dal pestaviti pod dolní rybník prosenský, Eliášovi mlynái d-
din a povolil, aby si jedno kolo mouné a jedno stupné bez

platu polepšení pistaviti mohl. Dovolil mu pastvu žaludní pro

12 sviní v lesích panských; díví na pálení a stavní dostal též,

kteréžto jakož i kámen od Šternberka nebo z Mezíe voziti M.

Prosenští poddaní povinni byli. Daroval mu odúmrt a jiné vý-

hody mu udlil. 1

)

R. 1518 povolil Jan z Pernštýna Ondejovi Šilhanovi po-

.staviti si mlýn (nyní cukrovar) na konci hráze velkého rybníka

prosenského o 2 mouných a 1 stupním kole, 8 sviní na pastvu

žaludní honiti a slíbil mu potebné stavivo dáti ze svých les
dovážeti a na kola ron 2 duby dávati. Kdyby pro nedostatek

vody nemohl pes 4 nedle mlíti, má mu to na plat vyraženo

býti. Osvobodil jej od bern královské a pomoci pánm helštýn-

ským a daroval mu odúmrt. To vše za roní plat 3 r. Dovolil

mu s mlýnem jako svým vlastním nakládati i prodati a lovkem
pánu i obci hodným osaditi. 2

)

R. 1524 stala se smlouva mezi Janem z Pernštýna a kn-
žími kapitoly olomoucké o ostrovy a jezera u Prosenic a Rac-

lavic, dle níž na ostrovech poddaní obou mohli pásti
;
dále bylo

ustanoveno, že poddaní pernštýnští mohou na ostrov pod mlýnem
raclavským a lidé knžští na ostrov proti rybníkm prosenským

drva sob sekati, 3

)
R. 1530 stala se opt mezi týmiž smlouva

o vedení Bevy, která pánu z Pernštýna pi rybníku prosenském

škodu dlala, aby vodu obrátiti a píkop uiniti mohl, zaež ka-

pitole ron 2 kopy kapr a kopu štik dávati bude. 4
)

0 Dto Helštýn, v úterý Velikononí 15C7.

ž
) Hranice, na den sv. Jana Kt. 1518.

:í

) List bez udání místa ze dne 1. záí 1524.
4
) V Olomouci 24. dubna 1539.

17 *
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Když vrchnost koncem 18. století rybníky zrušila a louky

a pole z nich nadlala, domáhali se poddaní z M. i V. P. a z Lysek

na základ dívjších obdarování na vrchnosti podíl na nich.

Po dlouholetém vyjednávání stalo se 3. kvtna r. 1810

porovnání následující: polovice chobotu u Lýseckého rybníka

patí V. Proseckým a Lýseckým a polovice vrchnosti. Pátý díl

rybníka Lýseckého patiti má všem tem osadám, než tak, že

kdyby vrchnost tu opt rybník zíditi si chtla, poddaní jej vrátí;

hráz ale patí vrchnosti a poddanní z toho rybníka ptinu dan
platiti povinni budou. Pastvisk zvaných „Zadní trní, Topolík

a Žebraka" užívají V. Prosenští, z nichž plat jako díve odvá-

dti povinni zstávají; než vrchnost si vyhradila od sv. Havla

do sv. Josefa na jedné polovici ovce ze dvora Podolského pásti.

Pastviska „ Hrušový “ užívají lidé z V. i M. P., pastviska „Halda"

toliko lidé z M. P. a na všech má vrchnost spolupastvy. Past-

viska u Maloprosenského rybníka zvaného Chobot, užívá dvr
podolšský s lidmi maloprosenskými rovným dílem. Z Malopro-

senského rybníka ponechána byla ptina všem tem obcím s pod-

mínkami jako u rybníka Lýseckého. Na Závrbku mají Malopro-

senští právo rovným dílem s vrchností pásti, zaež platí polovici

dan. Konen bylo naízeno na pastviskách stromy nasaditi. 1

}

R. 1865 vykoupila vrchnost právo pastevní. Pamtní kniha obce

M. P. zaznamenává, jak velká vydání obec r. 1809 za válek

Napoleonských mla. 2
)

Velké Prosenice,

samostatná katastr, a pol. obec, jz. Lipníka na rovin po obou

stranách okr. silnice na pravém behu Bevy. Prostranná náves

jest vysazena stromoadím. Místní tra: Ghmelince.

R. 1794 bylo 42; r. 1900 57 ísel.

1
) Tím zpsobem nabyly tyto 3 obce pastvisk 62 m. a 15 mírek, o nž

se usedlí potem 44 rozdlili tak, že dva chalupníci brali za jednoho sedláka.

V M. P. bylo 14 sedlák, mlyná a 4 chalupníci, tedy 17 podíl; ve V. P. 16

sedlák, 8 chalupník, 20 podíl a v Lyskách 7 sedlák.
2
) C. D. M„ IV., 118. Z. d. O., I., 4; II., 1, 20, 68; IV., 49; Vil., 13, 40;

VIII., 23, 41; X„ 2, 25, 29; XII., 18, 33. Kn. ph., I., 208; III., 249, 254, 335,.

389; VI., 455. A. G., XVI., 145, 238; XX
,
324.



261

Dle katastru z r. 1749 bylo pi vsi a Lýskách, jež politicky

tehda k V. Prosenicím patily, poddanských polí obdlaných

718 6
/8 m., 17 4

/8 m. úhor, 23 4
/8 nu pastvisk a 17 4

/8 m. zahrad,

a spolen s Lýskami 14 m. polí obdlaných, 90 m. pastvisk

a 2 m. luk. Dle rektif. protokolu napoítáno bylo pi obou osa-

dách 768% m. polí. Dnes se ítá 290 ha, z toho poplatných

275 ha (polí 207 ha, luk 27 ha, zahrad 8*2 ha, pastvisk 26 ha

a lesa (vrbí) 6*74 ha). Velkostatku patí 13*25 ha.

Majetek obec. tvoí pozemky ve výme 26*59 ha. Majetek

singulární i obci Lýskám spolený mí 19 ha 29 a pole jako

fond na úpravu Bevy. Co po potebných opravách zbude, o to

dlí se ob obce tak, že Velkoprosenští berou 20 a Lýsetí 8 po-

díl: tím pomrem i pla'í, kdyby výnos z polí na úpravu Bevy
nestail. Nyní, kdy Beva jest zregulována, dlí se ob obce

o zisk pomrem oznaeným.

Ped r. 1836 bylo mezi osedlé rozdleno obecní pastvisko

tak, že sedláci dostali po 972
m., chalupníci po 4% m. Pi d-

lení r. 1869 dostali sedláci po 107o ni., chalupníci po 574
nu

a domkai po % m •

Trati: Na staré Bev, Bezdná, tvrtky, Díly (za Boží

mukou, mezi Cestami, malé, hrubé, zadní), Hroušovy, Draždí,

v Kli, Kopaniny v topolu, Krbelka, Kivé, Losky, Louky. Mesla

(hrubý a malý), Nadlouí, Dlouhý Noviny, pod Padlky, na Plae,

Dolní, Polámaná (hrubá a malá), Slatina, Šafranica, Vrbí (malé

a hrubé), Zahrádky, Zahumení, Zástruží. R. 1775 uvádjí se

ješt: nad Brankou, Bláa, Kudlena, Mydlovarka, nad Žebrákou.

R. 1794 bylo 280, r. 1900 381 es. a kat. obyv.

Pes 100 let drží rodné domy rodiny: Kižíkovy, Kuerovy,

Pospíšilova, Sedlákova, Velických a Zlámalova.

Dle register helfštýnských bylo r. 1609 tu i v Lýskách 13

pololáník, 5 tvrtláník a 8 zahradník; pi dvou pololánech

byly krmy. Po 301eté válce ítalo se v obou osadách: pololáník

s 48 m. polí, 20 tvrtláník po 24 m., 2 achtelníci po 12 m.

inžovních polí 35% m., 7 zahradník bez polí, celkem 30 osed-

lých; r. 1672 nov osazen zahradnický dm. Urb. fasse z r. 1775

uvádí ve V. Prosenicích 16 tvrtláník, 8 zahradník a 9 dom-
ka bez polí. K usedlosti selské se ítá 75 m., chalupnické 14 m.

a domkáské % m - Obyvatelé živí se hlavn polním hospodá-
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stvím. V míst jsou: 2 hostince, 2 kramái, ezník, ková, 2 obuv-

níci a krejí.

Pomry poddanské. Kr. 1560 a 1588 viz M. Prosenice.

R. 1609 byli Velkoprosenští a Lýsetí povinni platiti: o sv. Jií

gruntovní a robotní inže 42 r. 2 gr. 4

V

2 d. 1 vid., o sv. Václave

42 r. 5 gr. 1 d. 1 v., za roboty dvorské 3 r. 17 gr. 472 d., za

15 a
/2 slepice platové 1 r. 5 gr., za pastviska 10 r., za vinný šenk

10 r., za louky 8 r. 8 gr., z Draždie 6 r. ; sypali ovsa ospového

4572 m. R. 1700 platili inže: gruntovní 61 r. 4 kr. 572
d., na

stavy 15 r. 10 kr., za slepice 2 r. 37 kr. 3 d., z luk a pastvin

32 r. 6 kr. 2 d., za hlásku 7 r. 45 kr., vodní inže 4 r. 2 kr.

2 d., ze mlýna soukromého 51 kr. 2 d., z krem 2 r. 1 kr. 2 d. y

devní inže 23 r. 30 kr. 4 d.
;

dále byli povinni dávati 23 m.

ovsa, 2000 kus šindele, 93 3
/4

libry píze, 17 kop otýpek pícních,

3 povozy k rybolovu, 2 sudy vína dovézti, ryb za 5—6 r. a o ho-

dech 1—2 krávy kupovati. R. 1718 Jan Kuera a Tomáš Lejsek

jménem všech zahradník slíbili, že budou od sv. Jana do sv.

Václava týdn po 3 dnech, ostatek roku po 2 dnech roboto váti.

R. 1774 byl jmenován Antonín Hradil ddiným rychtáem s týmiž

závazky, jako ddiný rychtá v M. Prosenicích.

Duchovní správa. V. Prosenice patily pvodn k fae

v Pedmostí, kamž každý tvrtláník po 30 snopech rži a ovsa od-

vádl. Kostel sv. Jana Kt. postaven byl r. 1787 (obr. 42.). Hlavní

oltá dán byl z Františkánského kostela v Kromíži a varhany

z Charvát
;
farníci zjednali vlastním nákladem 2 zvony. Na oltái

byl obraz sv. Jana Kt. a sv. Antonína Pad. Po r. 1820 byl kryt

taškami a dána byla na nj vížka. R. 1853 nákladem farník byl

starý obraz na hl. oltái nahrazen novým, postaveny nové vedlejší

oltáe a r. 1849 zvony na vtší pelity. R. 1845 ukraden kalich,

monstrance a paramenta v cen 386 zl.
;
stíbrný kalich daroval

kníže Ditrichštejn, vše ostatní koupili farníci. R. 1878 zakoupeny

byly nové varhany, r. 1881 zjednány od sochae Reka z Krom-
íže nový hl. oltá, kazatelna a ktitelnice; pozdji byl kostel

vymalován a dkladn opraven. Kolem kostela hbitov.

Pízemní farní budova naproti kostela.

Duchovní správa zízena za císae Josefa II. r. 1874 tak,

že obojí Prosenice a Ruk z Pedmostí a 4 grunty v Buku z osecké

farnosti pifaeny. Jelikož nebylo zde ani kostela ani fary, pišel

duchovní správce extrinitá z Holešova Kamil Kíž teprve r. 1787.
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Po jeho smrti (1792) jednalo se již o zrušení duchovni správy.

Nástupci byli: Václav Stabel (—1812), Jan Sednika (—1828),

Ignác Spurný (— 1855), za nho byl kostel opraven. Spurný vydal

tiskem: Vítzství pravdy, Následkové pití koalky, a Mše sv. ve

svých tajemstvích; též složil kapitál na postavení obecního chu-

dobince. Z jeho nástupc dále psobili: Severin Gruss 1866

—

1879, Antonín Liebner (— 1912), zasloužilý o výzdobu kostela;

odtud Gyprian Zavel.

Školství. Pvodn byly V. Prosenice piškoleny do Ped-
mostí. Teprve když duchovní správa tu zízena, postavena byla

r. 1786 na . 14 pízemní budova školní; piškoleny byly M.

Prosenice, Buk a od r. 1813 Radvanice z farnosti osecké. První

uitel Josef Píborský dostával: z dítka v I. oddlení l
l
/2 kr.,

a v II. odd. 2 kr. týdn
;

z V. Prosenic 1
J

/4 kopy rži a 45 snop
ovsa; z M. Prosenic po 56 snopech rži a ovsa a ze mlýn 1 m.
rži; z Buku 1 kopu 4 snopy rži a tolikéž ovsa; za varhanictví

5 j

/2
z!.; za každé školní dít z grunt selských dostal ron

1 pecen chleba, nco stravy (kaše, kroupy, hrách) a píspvku
na díví po 15 kr.; koledy z každého domu po 3 d. a za psaní

a vybírání zpovdních cedulek nkolik vajec též z každého domu
dle potu duší; o hodech a o tech výroních svátcích od sed-

lák po kolái. Tyto roní platy a dávky byly odhadnuty na

153 r. 24 kr.

Déle uili: František Seidl 1789—1810, Jan Pastrnek (—1836),

který založil školní pamtní knihu a pamtní knihu obce M. Pro-

senic, Jan Dukát (-1847), František Benýšek (— 1868). Za nho
r. 1858 postavena byla za 9522 zl. nynjší jednopatrová budova

školní vedle fary a sice dvojtídní. Za Eduarda Benýška (—1893)

bylo povoleno zízení trojtídky, jejímž správcem byl jmenován

Jo&ef Šromota, který až dosud tu psobí. Jeho piinním zízen

byl r. 1903 pi škole hospodáský pokraovací bh. Jelikož poet

dítek rostl, jednáno bylo o rozšíení školy na tyrtídní. Nedošlo

alé k tomu, protože Radvanice majíce r. 1906 dostatený poet

dítek, zídily si vlastní školu, která ale ješt po celý rok podí-

zena byla jako expositura správci zdejší školy a teprve r. 1907

úpln odlouena byla. Když pak r. 1909 i obec Buk si dvojtídní

školu postavila, k níž pidleny byly i dítky ze Sobíšek, zstaly

pouze M. Prosenice piškoleny.

V míst jest tenáský spolek (1895); spolek vojenských



vysloužilc celého okolí r. 1913 promnn byl v podprný spolek.

R. 1838 byl i tu jako v M. Prosenicích pád dobytka. Na choleru

r. 1866 zemelo 31 osob.

R. 1665 vyhoelo 5 ísel. 1867 18. bezna 19 ís., 1868

8 ís., 1877 6 stodol a domek. 1895 6 ís.

Poštou patí k Malým Prosenicím.

Djiny. R. 1358 Pardus a Litold z Pavlovic spolili se na

polovici svého zboží v Pavlovicích, Lhot a v polovici Prosenic

s pti tvrtmi. Následujícího r. Litold dal své manželce Markét

na svém díle toho zboží i na nadbyt vnem 150 kop gr., kte-

réžto vno Markéta jako vdova pevedla na Tupec na jiné vno
10J k. gr

,
z nichž 80 kop gr. dala Bohušovi z Drahotuš a 20 kop gr.

dala své dcei Kan, s ímž bratr její Jan z Pavlovic souhlasil.

R. 1368 Anežka, manželka Ježka z Turovic, dala své vno 100

k. gr., které po smrti Jana z Prosenic mla na Olbramicích,

Milotovi ze Straleka.

Jiná ást Prosenic patila pánm z Kokor. R. 1368 dal

Zbynk z Kokor manželce své Kan na tvrtém díle P. 60 kop

gr., knz Racek z Kokor, postoupil r. 1373 bratru svému Stachovi

z Kokor svj díl v P., naež se tento s Janem Mukaem z Kokor

.na své zboží v P. spolil. R. 1376 Pešek z P. témuž Mukaovi
prodal v Radvanicích lán poplatný se vším píslušenstvím. Stach

z Kokor se svolením stupníka Jana Mukae r. 1386 manželce

své Kan na 3 lánech poplatných v P. 4 kopy gr. roního platu

vykázal, což pijal Pešek z Býkovic, Kanin otec, a r. 1391 jí

j st kopu gr. roního platu na 1 1. poplatném v P. dal. Téhož

roku Pavlík z Prosenic Mikšíkovi z Podhradí prodal beh rybníka,

a co zaujímá rybník a cestu mezi lesem a rybníkem. Téhož roku

Martin Kabát prodal tomuto Pavlíkovi ves Prosimky. R. 1417

Hynek z Kokor Janovi z Kokor, odjinud z Lýsek, ve V. P. všechno

své ddictví po otci i s lesem Luh zvaným prodal, naež na vše

se spolili. Témuž Hynkovi r. 1420 Protivec ze Zástízl všechno

své právo na V. Prosenicích a Lýskách postoupil.

R. 1437 knz Mikuláš, pevor a konvent sv. Michala v Olo-

mouci, pohnali Jana Mukae z Pavlovic, že jim drží hivnu platu

vného ve V. P. Téhož r. Jan Du ze Žákovic a Hynek z Trubek

pohnali Zikmunda a jeho syna Mikuláše z Bítova a z V. P.

z vnného práva 500 zl., že zemelý jejich bratr Jan Geek
svil jim a dal schovati peníze a zlalé. R. 1464 knz Lukáš
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opt pohnal Jana Mukae z Kokor a z Gekyn z 10 kop gr., že

mu drží h. platu vného na tvrtém díle ve V. Prosenicích a té

mu od 11 let nedával. Týmže phonem pohnal téhož Jana r. 1480

knz Duehek pevor a téhož r. knz Stank z Olomouce pohnal

téhož Jana ze 40 kop gr., že mu slíbil 4 kopy gr. platu roníha

vjdávati. R. 1481 opt jej pohnal Jan, knz a pevor kláštera

sv. Michala v Olomouci, ze 26 zl. uh. a 20 gr.

Jan Muka z Kokor spolil se r. 1482 s Haškem z Vrchlabír

svým švakrem, a svou sestrou Kateinou. R. 1485 daroval P.

odúmrt beze všech poplatk, než tak, že poruenství ped kon-

šeli na ddin se diti má, a kdyby nkdo bez poruenství zemel,,

že. mají konšelé vynaložiti pozstalost na chudé a na opravu

cest. 1

)

R. 1498 Vilém, Kuneš a Jan, bratí z Vrchlabí a na Gekyni,

prodali svj díl na P., Lýsky s dvorem poplužním, 3 lovky
v Radvanicích a pustou ves Mydlovary Oldichovi z Kunic
a k vrné ruce jeho matei Ann z Landštýna za 1800 zl. uh.,

od níž to ihned Vilém z Pernštýna za 258 dukát koupil. Od
té doby patily celé V. P. k Helštýnu.

Z listu Viléma z Pernštýna z r. 1506, kterým Jachovi Kube-

šovi a Matji Krajíkovi obnovuje list na 4 pole mydlovarská,

se dovídáme, že V. Prosenice ped tím celé vyhoely, pi kterémž

ohni i list na tato pole shoel. 2
)
R. 1553 pipomíná se tu mýto,,

o nmž i r. 1593 zmínka se dje.

V obvod této obce byla ves Mydlovary, která se pipo-

míná r. 1360, kdy Budek z Mydlovar vše své zboží ddiné tuto*

dal dcei Barboe a jejím dtem v desky vložiti. R. 1373 Hodka
z M. manželce své Markét z M. prodal v M. dvr poplužní.

Téhož r. spolili se Mikeš z M. se svým otcem Michalem a se

svými bratry a Markéta z M. opt s manželem svým Srpem a jeho

ddici. Ješt týž rok Grh z Kokor Kan, manželce své, a ddicm
a Zbykovi z Kokor v M. tvrt a Mukaovi z Kokor také tvrt

prodal, na níž poslední zapsal manželce své Dorot 3 kopy gr.

ro. platu.

R. 1382 Oldichovi z M. prodali enk z Rovné, íšník

markrabcí, Svrovice, Lhotu a v Lazníkách dvr poplužní, 9 tvrtí,.

') Dto ekyn, v pondlí po sv. Martin 1485.

2
) Dto Helštýn, ve tvrtek po Božím Ktní 1506.
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2 krmy, 2 zahrady s rybníky a mlýnem, a Markvard z Ohnian
v Zákovicích tvrz a ves s mlýny a rybníky a v Hor. Lazníkách

pl druhého lánu; na toto vše se Oldich spolil s Adamem
z Roketnice, a r. 1384 Sudek rytí z Podolí vzal Oldicha na

spolek na své zboží Nice a ten onoho opt na své zboží v Zá-

kov, Svrov a Lazníkách. K tomu spolku pipojil se Vlek,

viká olomucký, který ml ves Hrabyšinu, na rovný díl
;
do toho

spolku pojata byla i ves Stibo. Ale již r. 1386 postoupil Oldich

z M. stupníkm svým Zákov a t. r. prodal Lackovi z Krava
Svrov a ves Stibo. — Roku 1406 Mikeš z M. vzal na vše

své zboží v M. na spolek manželku svou Retku a její ddice..

R. 1417 Dorota z M. dala Janovi, bratru svému, veškeré právo

na M., které jí následkem stupku s její mateí Markétou patilo.

R. 1437 Jan z M. Kateinu, dceru po bratrovi z M., vzal na d-
diný dvr v M. na spolek tak, že, kdyby spíše umel, podíl jeho

mu zstane. R. 1446 Jan z M. vzal na spolek manželku svou Ka-

teinu, a roku následujícího Dorota, rozená Šípová, Janu Muka-

ovi z Kokor dala svj dvr svobodný v M. v desky vložiti.

R. 1480 vzala Barbora Holcová z M. na spolek své dti na svj.

díl na dvoe Mydlovarském v Lýskách, který mla po svém otci

Janovi. R. 1495 prodaly Kateina a Anna, sestry z Mydlovar,

Matuškovi z Devohostic svobodný dvr v M., kterýž jej r. 1500

Vilémovi z Pernštýna zcizil.

Mydlovary byly již r. 1498 vsí pustou, na nž pozdji jen

tra polní pipomínala, která ale nyní jest úpln zapomenuta. 1
).

Radotín,

pol. i katastr, samostatná obec, leží jz. Lipníka v dolin na svahu,

po obou stranách okresní silnice.

Místní trati: Ddina, Novosady (Šabatec) (skupina 11 chalup

s 48 obyv.).

R. 1794 bylo 31, r. 1900 43 ísel.

') Z. d. O., I., 28, 37, 40, 43, 57; II., 1, 2, 5, 8, 10, 11, 68; III., 10, 15;

IV., 16, 19, 23, 36, 59, 61; VI., 36; VII., 4; IX., 2,8,9, 27; X., 9, 34, 52; XII.,.

14., 32, 33; XV., 6; XVI., 11, 17. Kn. ph.. III., 239, 373; IV., 100; VI., 18;.

A. G., XVI., 523, 549.
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Dle katastru z r. 1749 napoítáno bylo poddanských obd-
laných polí 254 m., úhor 195 m., pastvisk 5 m., zahrad 9 3

/4 m.

;

obec mla 2 m. pastvisk; dle rektif. protokolu napoteno bylo

polí 522 6
/8 m. a 70 m. obecních pastvisk. Nyní se ítá 265 ha,

z toho poplatných 254 (222 ha polí, 7 ha 84 a luk, 6 ha 87 a

zahrad, 16 ha pastvisk a 95 a lesa). Velkostatek nieho nemá
ve vsi. R. 1909 provedeno scelování pozemk; ped tím obnášel

obecní majetek 15 ha 20 a, potom 14 ha 29 a. R. 1856 odlou-

eno bylo od obecního pole „Za brankou" 2 j. 896 ;
pi d-

lení obecními pozemky r. 1875 dostali sedláci po 7 1
/., m. a dom-

kai po l
l

/2 m.

Trati polní: tvrt, Díly, Doubrava, Hlohová, Hony
(Dolní, Prostední a Vrchní), Kamence, Louská, Mesla, Mezi be-
zím, Mezicestí, Nadbraní, Nivky, Oujezdce, Padlky, Podchrastí,

Rosochy, Strán, Široký, Špidláky, Štrbice, Vinohrady, Vrcho-

viny, Za humny, Záhumení, Záhumenice, Zákaplí. R. 1749 pi-

pomíná se pastvisko Hrabvky.
U Radotína nalezeny byly mlaty z mladší doby kamenné,

sekyrka s laloky a kamenné pesleny z doby bronzové.

R. 1794 bylo tu 174, r. 1900 237 es. a katol. obyv.

Pes 100 rok drží rodné místo rodiny: Lesákova, Masa-

ova, Palíkova, Páralova a Ptákova.

R. 1609 byli zde 2 osedlí celoláníci, 4 3
/ 4
láníci, 10 pololá-

ník, z nichž jeden ml ješt podsedek, a jeden podsedník, celkem

17 osedlých. Pi jednom pololánu byla krma. Po válce 301eté

ítalo se tu: 2 celoláníci, kteí mli po 20 m.; 5 3
/4 1. po 15 m.;

7 pololáník po 10 m. a inžovních polí po 4 m. V letech 1672

a 1674 pibyli 2 nov osedlí pololáníci; nov opuštn byl jeden

pololán, tak že celkem zstávalo 14 staroosedlých, 2 novosedlí

a jeden pustý. Tento byl ješt r. 1700 pustý. Dle urb. fasse

z r. 1775 ítalo se ve vsi 17 tvrtláník a 10 domka bez polí.

Nyní patí k selské usedlosti asi 13 a k domkaské asi 2 ha.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím
;
ást nachází práci

v lesích.

V míst jest hostinec, ková a obchodník komi.

Pomry poddanské. R. 1609 byli povinni krom robot

obyejných sici louky Jezero a jiné louky mezi poli týnskými,

Pastevník, zahradu molovskou a jiné zahrady pi dvoe podstat-

ském ležící. T. r. odvádli násl. platy
:
gruntovní inži o sv. Jií
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6 r. 13 gr. 2 d., za odúmrt 1 r. 1 d., za 5 kop 36 Vg vejce 1 r.

6 gr., o sv. Václave gruntovní inže 6 r. 21 gr. 3 d., za robotu

dvorskou 1 r. 27 gr. 2 d., kalního 16 gr., za 2 kopy 50 slepic

platových 11 r. 10 kr., za 51 slepic pastevních 3 r. 12 gr., za

hlásku 29 gr. 1 d., za pastviska 1 r. 4 gr.
;

dávali 42 m. ovsa

ospového a 51 m. ovsa pastevního. Dle urbáe z r. 1770 platili:

gruntovní inže 15 r. 24 kr., na stavy 28 r. 52 kr. 3 d., za od-

úmrt 1 r. 10 kr. 5 d., za vejce 1 r. 50 kr. 5 d., za slepice 25 r.

47 kr., robotní 2 r. 23 kr. 4 d., za hlásku 1 r. 8 kr., devní

inže 11 r. 16 kr. 4 d., z luk a pastvin 1 r. 56 kr. 4 d., sypali

93 m. ovsa a pedli 5272
libry píze. Dále odvádli 1000 kus

šindele, 14 kop pícních otýpek do Hlinská, povoz k rybolovu;

obec vozila ron sud vína: kupovali ryb za 5—6 r. a 1 krávu

od velkostatku. Ddiný rychtá od r. 1774 (Martin Lesák) byl

roboty prost, vozil sud vína, ml nálev piva a koalky, platil na

dvakrát válenou da po 57 kr. 2 1
/., d., inže robotní po 2 r.

6 kr. 3 d., a byl povinen panských ryb za 8 r. na prodej bráti.

Viz i Hlinsko.

Radotín jest pifaen a piškolen do Sobchleb ; v míst

jest pouze zvonice. R. 1668 dávali farái desátky jako Horno-

Nití; r. 1775 platili tvrtláníci po 52 sn. rzi a ovsa a po pl
mázu rozpuštného másla.

V míst jest hasický spolek.

Dne 20. ervence 1906 postižena byla obec krupobitím.

Na choleru zemely r. 1836 ti a 1866 8 osob. Poštou patí

k Sobchlebím.

Djiny. Radotín se pipomíná ponejprv r. 1 447, kdy již

k Helštýnu patil. R. 1480 vzpomíná se Fard z R., pán hof-

mistrv lovk. R. 1540 penechal Jan z Pernštýna i obyvatelm

této vsi panská pole za uritý plat ddin k užívání s pod-

mínkou, že od grunt, k nimž patí, oddlena býti nesmí. 1

)

Radvanice

(do Radvanic, v Radvanicích), samostatná obec katastrem i poli-

ticky, leží jz. Lipníka z ásti v dolin, z ásti na návrší. Náves

j

) Z. d. O., X., 39. Kn. ph., VI., str. 309. as. Ol. Mus., 1891, str. 22.,

1895, str. 72.



tvoí tverec, na jihovýchodní stran jsou grunty phoní (obr. 43.).

Na návsi stojí kaple, bývalý phoní hostinec a v novjší dob
nádržka na vodu. Místní tra Kíby jest stavna bez ladu a skladu.

V novjší dob rozšiují se Radvanice staveními pi okresní

silnici vedoucí od nádraží prosenského k Lazníkám. Samota
k obci patící jsou Vápenky.

R. 1764 bylo 25 a r. 1900 42 ísel. Ped nkterými domy
na návsi jsou zahrádky.

V R.advanicích dlužno rozeznávati osedlé svobodné-phoní,

a osedlé poddané slušící k panství Veselskému.

Dle katastru z r. 1749 mli phoní 221 m. pole obdlaného,

107 m. úhor, 7 m. zahrad a 42 m. lesa. Poddaní dle rekt.

protokolu mli 241 1
/2 m. polí a 50 m. obecního pastviska, z nhož

Zajíkv dl zaznamenán jest jako vodou potrhaný. Dnes jest

ve vsi 291 ha, z toho poplatných 282 ha (polí 256 ha, luk 6*55 ha,

zahrad 6*36 ha, pastvisk 7*41 ha, lesa 6 ha 20 a). Velkostatku

nepatí nic.

Obec. majetek není a singulární majetek patící 21 podíl-

níkm byl prodán r. 1907, když se mla škola stavtí.

Trati polní: (1756) V Hlavách, za Kaplikou nad ddinou,

za Kaplikou od Prosenska, od Lapaa, Zajíkv dl, (dnes) Díly

(ouzky, široký, pední, zadní, dlouhý), Doubravy, Dlky, u Jablnk,

Jámy, Klíny, Kopaniny, Kopce, Kratiny, Krátký, Kíby, Mišenice,

Nivy, Nivky, Obora, Pastvisko, Polámaný, Porubá, Prádlo, Proutky,

v Rovinách, Rybníek, na Skalách, Šefranice, Trávník. Timiní,
Ulehla, u Vicinova, Vinohrady, Vrchy, u Zabitého, Zábezky, Zá-

humenky, Zajíkv dl, za Zmolou.

R. 1794 bylo zde 205, r. 1900 286 es. a katol. obyv.

K nejstarším rodinám patí rodina Dejmalova a Dermýškova;

pes 100 let drží rodný dm rodina Hýsova . 21.

V obci phoní bylo vždy 6 grunt svobodných, k nimž

patila krma a pastýrna.

Poddaných po 301eté válce bylo : 3 pololáníci staroosedlí,

kteí mli po 40 m. polí, 3 nov osedlí (jeden v r. 1660 a dva

v r. 1675), z nichž 2 mli po 40 m. polí a jeden 20 m., jeden

nov osedlý domka (podsedek) a 1 pustý. Urb. fasse z r. 1775

ítá 6 pololáník, 1 tvrtláníka, 4 domkae bez polí, 1 krmu

a 7 hofer.
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Obr.

43.

Na

návsi

v

Radvanicích.
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K usedlostem phoním, z nichž jedna jest úpln rozparce-

lována, se ítá 90—140 m., ke gruntm 75—83 m; domkai

mají po 1 mici pozemk
;
tchto jest jenom sedm.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím; ást na-

chází zamstnání ve vápenných skalách a ve vápence. V míst jsou:

kramá, ezník, 2 hostince, ková, sedlá, obuvník a obchodník

uhlím. Prmyslové závody jsou vápenka a výroba lihovin, ob
patící k ís. 1. Díve byly palírny i na . 2. a 7.; na . 6. byla

olejna. Phoní, jichž majetkem jsou skály vápenné, pálili krom
. 2. všichni vápno.

Pomry poddanské. R. 1590 bylo v obci 7 sedlák

a 1 podsedník. Jiíek a Tomáš Novák mli každý tvrt a platili

o sv. Jií a o sv. Václav po 16 gr. a dávali po 2 slepicích a po

7 kop vajec. Jan Holasa a Jan Zajíek platili o sv. Jií po 21,.

o sv. Václav po 23 gr., a dávali po 2 slepicích a po V2
kope

vajec. Ostatní 3 sedláci nejsou uvedeni. Matouš Ohnoutka, pod-

sedník, platil na dvakrát po 8 gr. a dával slepici a 15 vajec.

Za odúmrt povinoval každý krmnou hus nebo 4 gr. Každý byl po-

vinen napísti 6 lokt píze z panské koudele. Byli povinni

plnými robotami koskými i pšími ke dvoru vinaskému a na

hony choditi. Za roboty dostávali podle vle panské zpropitné.

Všichni mli lesy ke gruntm náležející.

Dle urb. fasse z r. 1775 platili (6 pololánik a 1 tvrtláník)

o sv. Jií a o sv. Václav po 48 kr. 3 d., o sv. Martin po 14 kr.

Dávali pvodn 21 slepic a 7 kop vajec; pozdji platil každý za

2 slepice po 12 kr., a za kopu vajec po 20 kr. a za 2 kuata

po 3 kr. tyi domkai bez polí platili po 3 r. a krma, který

nerobotoval, za nálev 2 r. Sedláci krom robot tažných konali

sv. Janské roboty pší po 13 dnech; 4 domkai po 26 a 9 dom-

ka po 13 dnech.

Starosta nebyl osvobozen od roboty, protože rychtá ze

strany phoní obecní vci poádal.

Phoní i s hostinským . 1—7, dále ís. 13, 14, 17, 18,

byli po zrušení úadu phoního poddanými lipenskými, ostatní

Veselskými.

Do kostela patí Radvanice od starodávna do Oseká.

Phoní dávali farái z ís. 1, 6 a 7 po kop žita a ovsa, z ís. 2

a 5 po 2 kopách a z . 3 1
J2 kopy. Poddaní Veselští dávali po

35 snopech žita a ovsa a po 2 žejdlících rozpuštného másla.
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R. 1668 stžoval si fará, že p. Valerian Podstatský ze 2 opu-

štných grunt dávky mu zadržuje. Krom toho dávali všichni

jak phoní, tak poddaní veselští po 4 vejcích.

R. 1816 postavili si devnou zvonici, na jejímž míst r. 1848

vybudována kaple „Rozeslání sv. apoštolv". Hrab Veselský

pispl na ni 120 r. 51 kr. k. m. Dne 31. kvtna r. 1900 veer

uhodil do ní blesk a poškodil oltá a zdivo.

Do školy patily pvodn do Oseká. Když v bližších V.

Prosenicích byla škola zízena, chodilo se tam (1813— 1906);

posl. r. zízena ve vsi expositura, jež promnna v samostatnou

školu, pro níž budova r. 1907 vystavena. Vyuuje na ní posud

Alois Lukovský.

Poštou patí k M. Prosenicím.

V R.ad vánicích jest tenáský spolek „Rostislav" a ha-

sický (1905).

Krupobitím postiženy byly 28. záí 1848 a 2. ervence 1864.

R. 1842 bylo tak velké sucho, že nemajíce vody do Buku
obyvatelé pro vodu chodili.

Velký požár dne 6. dubna na velký pátek r. 1849 zniil 30

ísel (7 sedlák a všichni domkai), pi emž i jedna osoba se

zadusila. Ohe vyšel z ís. 8.

Na choleru zemelo r. 1836 6 a 1866 16 osob.

Ze znamenitjších rodák dlužno pipomenouti Karla Zaple-

tala (1838— 1894), dlouholetého poslance na snm zemském za

venkovské obce toho okresu a starostu obce, jehož piinním
zízena byla železniní stanice na sev. dráze Radvanice-Prose-

nice. Radvanice jsou též rodištm písmáka Františka Sovky.

Djiny. I. ást obce byla svobodným majetkem phoních. 1

)

9 Phoní mají jméno odtud, že roznášeli obsílky i phony k soudu.

Ponejprv se pipomínají r. 1215. Poet jejich v kraji olomuckém nebyl stálý;

bylo jich 22—34, pozdji se ustálil na 30, a sice v Sobíškách 9, v Radvani-

cích a Hostkovicích po 6, v Nelešovicícb 4, v Knhnikách 3 a v Duba-
necb 2. Phoní tvoili pro sebe zvláštní obec, kterou ídil rychtá se starším

purkmistrem, kteí byli vždy ze Sobíšek. V práv phonim zasedali ješt 4

starší, z každé obce jeden; z Duban pro velkou vzdálenost nebýval pravi-

deln žáden volen. Phoní obec mla svou pee, své gruntovní knihy; mli
též v Sobíškách, Radvánicích a Hostkovicích své krmy, kováe a pastýe. Starší

z Radvanic a Hostkovic byli purkmistry ostatních phonich ve svých obcích.

Phoní byli podízeni nejvyššímu komornikovi, v soudnictví podléhali

právu zemskému, byli osvobozeni ode všech robot a plat, jenom nejvyššímu

18.
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R. 1374 pipomínají se Filip a Blahut, r. 1375 Mikuláš Jan,

Velislav a Kíž. R. 1407 pohnal Matj z Radvanic eka Šarovce

ze Šarova, že jej jal na svobodné cest, držel ve vzení a tím

ke škodám pipravil. Dán jim poklid.

R. 1480 pohnal Štpán z R. Tomíka Krtiku z Lazník k Olo-

muckému právu menšímu, že mu sedí na dvoe v Lazníkách.

Téhož roku Ondej Volaví z R. pohnal Ruprechta z Vrchlabí

a Prosenic, že mu dlal škodu na jeho úad a kon mu pobral

v pímí, a k nmu žádné viny neml aniž jeho ddinému
pánu odpovídal. Dán jim poklid.

R. 1481 pohnal týž Ondej Jiíka z Tuína, že mu slíbil za

sirotí peníze, a že je ml položití na ddin. R. 1560 Vank,
syn Krká z R., koupil v Lipníku dvr za 520 hiven.

Následkem usnešení na obecním snm v Brn r. 1596, aby

pro kraj olomucký toliko 6 phoních bylo ponecháno, ostatní

aby byli prodáni, a za stržené peníze aby zakoupeno bylo 6 p-
honích v kraji brnnském, kdež nebylo phoních, a zbytek aby

zstal pro dobro zem, koupil r. 1598 Dtich Podstatský, pán

na Veselíku, phoní v Radvanicích. Tento prodej byl pro odpor

phoních svých práv a obdarování se dovolávajících, na snm
zemském r. 1607 zrušen, Dtichovi peníze i s úroky byly vrá-

ceny, než od té doby phoní podléhali platm zemským jako

jiní dvoáci, a od r. 1651 platila celá obec phoní akkordní

plat 60 r. R. 1750 nazývali se phoní v Radvanicích: Václav

Stýskal, Martin Klvaa, Jan Christin, Josef Kostka, Jan Ghristin,

Josef Doležel. 1

)
Úad jejich byl 19. listopadu r. 1752 císaským

patentem zrušen; nenáleželi více pod právomoc úedník zemských,

nýbrž byli podízeni jako svobodní dvoáci vrchnostem, které si

sami zvolili. Radvanští zvolili si vrchnost lipenskou, již nazývali

protector neboli po nmeku Schutzherr, též zkrátka Schutz

(= ochranný pán). Když r. 1792 založeny byly kvaterny svo-

bodných dvoák, rozhodl apelaní soud i gubernium, že statky

komorníkovi pro snažší živení odvádli 30 m. ovsa a 30 slepic a 6 kop vajec.

Své statky mli zapsány v zemských deskách. Provinil-li se který, nesml
býti zaven v šatlav vrchnostenské, nýbrž na radnici mstské. Za své služby

dostávali v první polovici 16. století po gr. od míle, v druhé polovici jen po

2 bílých penzích.

’) Seznam všech phoních uveden u Aug. Kratochvíla, Svobodné dvory

na Mor. od 17. stol. podnes G. M. M. Z., 1910, 23.
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phoních do desk zemských nepatí. Následkem projednání zá-

ležitosti té, zdali totiž mají býti pikázány do gruntovních knih

okresu, v nmž bydlí, zapsány byly statky Radvanských do grun-

tovních knih lipenských, ímž stali se phoní píslušníky obcí,

v nichž bydleli.

II. ást této vsi slušela k šenkovství markrabinu. R. 1404 dal

markrab Jošt Sulíkovi z Konice za vrné služby v Radvanicích

lán, který asem pešel do rukou pán z Kokor. R. 1447 Mar-

kéta, Eliška, Anna a Kana, vlastní sestry z Kokor a z Gekyn,
prodaly tento lán Janovi Mukaovi z Kokor, o njž ml mnohé
potíže. Tak r. 1463 pohnal jej Ondej z Pestavlk z lánu v Rad-

vanech (sic), jenžto sluší ke královskému manství, které od krále

Albrechta pijal. Dán jim poklid.

R. 1482 pohnal jej opt Václav z Roskovic z toho lánu,

který k šenkovství sluší, odvolávaje se na listy královské i mar-

krabské.

R. 1485 daroval Jan Muka odúmrt ze 3 purkrechtv v R.,

které sluší k Prosenicím, beze všeho platu. 1

)

Jiný lán v R. byl majetkem Peška z Prosenic, který jej

r. 1376 prodal Mukaovi z Kokor, jenž dal na nm a na jiném

svém zboží manželce své Dorot vnem 100 kop gr., vzal bratra

svého Stacha na spolek a s jeho svolením ze zvláštní milosti

dal ješt manželce své pastviny a les na pálení a stavní. Tento

lán pipojili páni z Kokor ke zboží Prosenskému.

Po smrti Mukaov byli pány toho zboží Vilém, Kuneš

a Jan z Vrchlabí a na Gekyni, kteí vše r. 1498 prodali Oldi-

chovi Šiškovi z Kunic a k vrné ruce jeho matei Ann z Land-

stýna za 1.800 zl. uh., od nichž téhož r. vše to koupil Vilém

z Pernštýna za 258 dukát.

Zvláštním zbožím v R. byla krma, kterou r. 1384 Petr ze

Žeranovic prodal Crhovi z Kokor, a tento ji r. 1397 prodal Ha-

nušovi z Wigštejna, který jsa majitelem vsi Buku, k tomuto zboží

krmu pipojil. Hanuš vzal r. 1409 na toto zboží na spolek bratra

svého Závišku z Wigštejna. Záviška opt 1412 spolil se s Bar-

tošem z Kokor, a po smrti Hanušov r. 1417 vzal i své dítky

na spolek. R. 1446 byl majitelem té krmy Boek Puklice z Po-

zoic a z Drahotuš, který ji toho r. prodal Závišovi z Kunic;

’) Dto Gekyn, v pondlí po sv. Martinu 1485.

18 *
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po nm následoval Ondej z Kunic, jehož syn Oldich ji prodat

Vilémovi z Pernštýna. Tak stal se Vilém pánem polovice této

vsi, kteréž zboží syn jeho r. 1548 prodal Vilémovi Kurovskému

z Vrchlabí.

R. 1579 vložil Kunata Kurovský z Vrchlabí mimo jiné i ves

R. v desky Janu Otíkovi z Penic. Než již r. 1587 zvdn byl

Kunata Kurovský na ves R., co tu Otíkovi patilo, pro obnos

290 zl. 27 gr. za pítomnosti Matouše Ohnoutka fojta, Jana Ho-
lasy, Tomáše Nováka a Pavla Krzala, poddaných Otíkových.

A téhož r. i Judita Plesnicarová z Plzence zvdna byla na R.,

co tu Janovi Otíkovi patilo, že nepoložil dle smlouvy 2109 zl.

26 gr., u pítomnosti Ondry rychtáe, Jana Holasa, Jiíka, Tomáše
Nováka, a Marka rychtáe, Martina Tuhého a Matouše Raclav-

ského, phoních.
R. 1590 byl majitelem R. syn Kunaty Havel Kurovský

z Vrchlabí a na Kvasících, jemuž zboží toto odhadnuto bylo na

280 zl. 6 gr. 1 d. A sice ítáno bylo za hus krmnou 4 gr., za

6 lokt píze 2 d., za slepici gr., za kopu vajec 2 gr., za roboty

sedlák po 2 zl„ podsedníka 1 zl. a za chození na hony po 4 gr..

Kdy, a jak R. pipadly k Veselíku, jest neznámo: r. 1636.

se již u panství Veselského pipomínají. 1

)

Ranošov

(Prussinowitz, díve Neu Prussinowitz 2
), samostatná katastrální

obec sz. Lipníka, roztroušená v horách. S okolními osadami má
spojení toliko polními a lesními cestami.

Místní trati: Altes Quartier, Ausgebranntes, Neulánder, Ríka.

Pi obci založené Novosady poínají íslem 35. R. 1794 bylo tu

34, r. 1900 43 . R. 1756 17 osedlých, kteí mli 1

/64 lánu a 12

domka bez polí. Obec užívala bezplatn panskou roli na 3 m..

b G. D. M., XIII., 316; Z. d. O., III., 10, 15; IV., 35; VI., 43; VII.,

50; VIII., 16; IX., 9; X., 31, 51; XXV., 52; XXIX., 39; XXX., 12, 66, 68;

Kn. ph., I., 6, 81, 112, 568; VI., 63, 223, 287, 496, 567, 1216; Kvaterny dvo-

ák, L, 9 ;
A. G., XVI., str. 523. Kameníek, Zemské snmy, II., 59 násl-

2
) Pojmenování Neu Prussinowitz pichází v kestních matrikách oseckých,

ponejprv r. 1704, kdy jest první zápis z osady.



Nyní se ítá 421 ha, z toho poplatných 411 ha (128 ha polí,

27 ha luk, 2 ha 5 a zahrad, 5 ha 74 a pastvisk a 248 ha lesa).

Velkostatku patí 253 ha. Obec má 4 m. pole. Pastviska obecní

byla rozdlena tak, že každému domkai pipadlo asi 6 m.

Trati polní: Ausgebranntes, Dolescheln, Gemeindefeld,

auf der Hutten, Neulánder, am Neugerodeten, Puhnstein, Schenk-

feld, bei der Schlocker Mhle, (lesní) Herrenwiese, im Hohen,

Judenberg, Maderberg, Ottichberg, Altes Quartier, íká, Slae.

R. 1794 bylo 229, r. 1900 254 kat. a nm. obyv. a 11 Cech.

Pes 100 let drží rodný domek Schubert, Hmer, Possinger.

Ranošov byl r. 1656 založen tím, že tu páni Podstatští usa-

dili 3 rodiny, jichž povinností bylo dávati pozor na les. Samota

sloula íká (též Velká íká). Vrchnost jim dala pole a louky

pod plat, celkem 1V2
osminu lánu. R. 1775 bylo již 30 osedlých.

Dnes patí k usedlosti velkodomkaské asi 30 m. a k malodom-

kaslvé asi 10 m.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím a prací v lese.

Díve se pstovalo hodn konopí na prodej. V míst jsou ho-

stinec, kolá, ková, 2 bednái a 2 obchody dívím.

Poddanské pomry. Jelikož pánm Podstatským na

tom záleželo, aby osada se rozmáhala, neukládali nov osedlým

velkých povinností. Teprv pozdji urili jim následující dávky:

platili z kopanin 96 r. 15 kr. 5 d., robotní a gruntovní inže 30 r.

20 kr., za pedivo platili po 18 kr. Konali toliko pší roboty

pi stavbách panských a v lesích. Za to mohli v lesích listí a mech
na stelivo hrabati, díví sbírati a na pastvu, kde jim vykázáno

bylo, honiti. Po robotním patentu robotovali toliko po 13 dnech

ron nebo platili po 3 r. 54 kr. v. m. Ková platil 3 r. 47

V

2
kr.

v. m. a nerobotoval.

Obec pifaena do Velkého Újezda, kamž odvádli i de-

sátku 9 á
/8 m. rži, 4 5

/8 m. ovsa, 974 libry másla rozpuštného

a hotov 22. r. 24 kr.

Do školy chodilo se pvodn do V. Újezda, od r. 1788

do Kozlova. R. 1903 jednalo se o školu. Školní budova dosta-

vni byla r. 1907 na níž prozatímn vyuoval František Havlíek

až do r. 1909, kdy správcem školy ustanoven byl Arnošt Neusser.

Na choleru r. 1866 zemelo 8 osob.

Poštou patí k Velkému Újezdu.
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Djiny. Ranošov pipomíná se r. 1355, kdy patil Rivinovi

z Lipan, který se spolil na ves s Matjem z Dlouhé Louky.
R. 1368 Pitrold a Drchek (Dyrych) z Lipan prodali Ranošovr

Meziíí, Provodovice a l

/2 eky Olešné Janovi z Krava za 200
kop gr. Od té doby slušel k Helštýnu a pipomíná se r. 1491

jako pustá ves, kterou r. 1548 Jan z Pernštýna prodal Erasmovi

z Bobolusk, jenž ji pivtlil ke zboží Veselskému. Zpustla za

vpádu uh. krále Matyáše. Jak zmínno, r. 1656 založil Jií Vale-

rian Podstatský osadu a uvedl do ní obyvatele z panství Barto-

šovského. Pvodn sloula Horní nebo Velká íká, zkrátka íká.
R. 1705 nazývány byly nov pistavné domky Háuseln, pozdji

Novosady (Neuháuser), a konen pojmenována byla celá osada

Nové Prusinovice, jakožto vzpomínka na Prusinovice u Holešova,

odkudž rod pán Podstatských z Prusinovic má svj pvod.
Jméno se udrželo v jazyku nmeckém, kdežto esky slov ves

Ranošov. Politicky patil Ranošov k V. Újezdu až do r. 1905,

kdy se stal samostatnou obcí. 1

)

Syme viz Sobchleby.

Skoky viz Dolní Újezd.

Slavkov

nm. Schlock, samostatná katastrem a politicky osada, sz. Lip-

nika, z ásti v údolí, z ásti na kopcích po obou stranách okres,

silnice. Na návsi stojí kostel, fara a škola. Místní trati slují Dolní

a Horní konec, r. 1670 jmenuje se tra „Chaloupky*. K obci patí

skupina chalup (5 . s 20 obyv.) „Hošnice* a 2 domy „im Grund*.

R. 1794 bylo 46 a r. 1900 56 . Nkteré chaloupky v osad jsou

dosud devné.
R. 1756 ítalo se v obci poddanských polí obdlaných

841 4
/s

úhor 17 m. 5 l

/2 osminy, zahrad 27 m. Dle rektif.

protokolu bylo polí 824 6
/8 m.; z tchto se v 6 letech jednou

obdlávalo 219 2
/8 v patnácti letech jednou 192 m. a pustých

bylo 115 m. Obci pináleželo 14 m. pastvin. Dnes se tu ítá

') Z. d. O., I., 18, 55; XXV., 52.
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750 ha, z toho poplatných 704 ha (polí 511 ha, luk 51 ha, za-

hrad 5*59 tia, pastvisk 55 ha a lesa 81 ha). Velkostatku patí

28 ha, a obci polí, luk, pastvin a lesa, celkem 82 ha.

Trati: (1609) Tetzí, Kojišov, Zbyzovská klu a Hošnice.

(1756) Auf dem Gitisch, im Grndl, bei der Hoschen, Hbel.

auf der Kaschen, auf dem Kožuch, Krautacker, auf der Palm,

Rósche, Schmole, hinterm Thor, Uberschor, im Veles, Viehweg,

(nyní): Gitesch, Goldgrube, Grund, Grndeln, Hošnice, Ko-
žuch, Milchhbel, Polom, Sauplan, 'Steinbschel nebo Bárberg,

Stckenerb, Thiergarten, Viehtrieb.

R. 1794 bylo v obci 332, r. 1900 373 obyvatel, z nichž

bylo 341 N., 32 G., všichni katol. náboženství.

Pes 100 let drží rodný dm Knop, Mck, Dreyseitl, a

Mann.

R. 1609 byl zde žákupní fojt, Ygláník, 3 V2
láníci, 14 74

ník,

3 mli po pl tvrti a 3 chalupníci. Do r. 1611 pibylo k tomu

7 chalupník. Po válce 301eté: 5 pololáník po 40 m., 7 rolník

po 30 m., 8 Viník p0 20 m., a 2 V8
láníci po 10 m.; 10 cha-

lupník bez polí a 200 m. polí inžovních; nad to 1 místo od

stara opadlé. Nyní se ítá k selské usedlosti 30—60 ha, chalup-

nické 10—14 ha, domkaské 4 ha.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím a prací v lesích.

V míst jsou 2 hostince, kramá, ková, ezník, 2 obuvníci a 2 ob-

chodníci dobytkem.

Poddanství. R. 1609 platili obyvatelé: gruntovní inže

5 r. 6 gr. 2 d. a obec z kluí 2 r., z luk 72 r. 8 1

/ž gr., za od-

úmrt 18 gr., za 2 kopy vajec 12 gr. 6 d., za 20

Y

2
slepice 1 r.

11 gr., z kopanin a kluí 51 r. 1 7

V

2
gr., a fojt 4 gr. Mimo to

dávali ovsa ospového a za zlechovskou robotu 21 sn. R. 1700

platili: gruntovní inže 14 r. 30 kr. 4 d., na stavy 13 r. 10 kr.

3 d., za odúmrt 1 r. 10 kr., za vejce 43 kr., za slepice 2 r. 33 kr.

3 d., z luk, pastvin a kopanin 100 r. 15 kr. 1 d., za roboty 24 r.

3 d., paezné 2 r. 29 kr. 3 d., inže devní 20 r. 45 kr. 3 d.,

za odúmrt 1 r. 10 kr., za vejce 43 kr., za slepice 2 r. 33 kr.

3 d., a dávali: 21 m. ovsa, 31.000 kus šindele, 16 kop otýpek

pícních pro ovce do Lipníka, a kupovali ryb za 5—6 r. a 1—

2

krávy. Padli celkem 83 2
/4 libry píze. Rychtá nerobotoval, ale

dovážel sud vína. Mlyná z olejny o 3 stupách a ze mlýna, protože

toliko mlýn ml na panství Lipenském, pozemky ale na panství
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Veselském, platil gruntovní inže 2 kr., ze mlýna 3 r. 30 kr.,

a robotní inže 1 r. 30 kr. Roboty obojí pvodn konali tam,

kde jim bylo rozkázáno; pozdji, že pro vzdálenost na robotu

nechodili, platilo 18 sedlák po 6 r., 4 zahradníci po 3 i\, a 17

chalupník po 1 r. 30 kr. Zstali ale povinni, že málo za roboty

platili, 90 klad naezati a na pilu slavkovskou odvézti, a bez-

platn 209 sáh díví nadlati.

Go se mlynáe slavkovského týe, žádal 1576 Hansel, mlyná,
Jindicha ml. Podstatského na Veselíku, aby mu pustil vodu
z grunt Stamických a kopaninu v hájemství Stamickém,
což tento uinil za plat z vody 7 l

/2 kr. a z kopaniny 2 zl. 7 l

/2
gr. 1

)

R. 1784 prodala vrchnost pilu Possingerovi za 211 zl.

Duchovní správa. Kostel sv. Františka Seraf. stojí upro-

sted osady a byl postaven r. 1763. Dívjší (r. 1762 zrušený)

v got. slohu stával na návrší východn Slavkova ke cti Nanebe-

vzetí bl. P. Marie s devnou vží a 2 zvony. Na oltái bývala de-
vná socha P. Marie a nad ní obraz sv. Vavince. Nynjší klenutý

kostel stojí uprosted hbitova, má 2 oltáe, hlavní oltá postavil

r. 1841 patron svým nákladem, boní zdejší kurát Josef Kronský,

a na vži 2 zvony. Nový hbitov byl zízen r. 1848. Pízemní
farní budova pi kostele.

První zmínka o duchovní správ jest z r. 1592, kdy Petr

Vok z Rožmberka se zbožím Helštýnským prodal i podací právo

ve Slavkov. O duchovních správcích není nieho známo, ale

jisto jest, že r. 1610 zde žádného nebylo. Toho totiž r. Jiík st.

Bruntálský postavil v Lipníku kostel pro Nmce a povolav k sob
fojta a starší obce slavkovské ustanovil „protože na vtším díle

Nmci jsou“, aby nebyli bez slova Božího a posluhování sv.

svátostí, že budou patiti k luteránskému nmeckému kostelu

v Lipníku, a že se mají íditi faráem nmeckým. Aby ale jejich

kostelík ke spustošení nepišel, naídil, aby nmecký fará tyi-

krát do roka v nm služby Boží konal. Kdy tam pijeti chce,

má jim pedem oznámiti, aby pro nho povoz poslat! a obdem
se opatiti mohli. Za to dají farái: každý sedlák, jichž bylo 18,

po 1 m. rži a ovsa; 5 zahradník po l

/2 m. rži a ovsa, 7 chalup-

ník po vrteli ovsa a každý hofer po 4 gr. bil.
2
)

9 Dto Yeselíko, v pondlí ped sv. Václavem 1576.

2
) Dto Lipník, v pátek den sv. Hedviky 1510. Že Slavkov z ásti ješt

dále eským byl, dosvdují matriky Lipenské, v nichž se uvádí tra r. 1670
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Od r. 1622— 1788, kdy tu duchovní správa obnovena byla,

konaly se zde z Lipníka tyikrát do roka služby Bozi, protože

Slavkov jako filiální kostel k Lipníku pidlen byl; než svj bý-

valý hbitov si zachoval, na nmž nepetržit se pochovávalo.

Fará lipenský bral desátky dle toho, jak grunty osazeny

byly, od sedlák s dvoákem po 25 gr., od zahradník a mlynáe

po 1

2

x
/2

gr., od domka po 5 gr., od ženatých podruh po 4

a od neženatých po 2 gr. Krom toho dávala mu obec 1 m.

pohanky. R. 1705 inily desátky 23 r. 54 kr. Pozdji platili toliko

sedláci po 58 kr. a zahradnici po 29 kr. a obec dávala 1 m.

pohanky mleté.

R. 1788 byl Slavkov z Lipníka vyfaen a obnovena byla

samostatná duchovní správa tím, že r. 1727 založená fara v Gele-

chovicích u Kostelce byla zrušena a dotace a paramenta od-

tamtud do Slavkova penesena byla a náboženský fond kongruu

doplnil. R. 1790 i nadace kostela elechovského byly sem pe-
neseny. Pi zizování duchovní správy bylo pomyšleno i Kozlov

a R.anošov sem pifaiti; než nedošlo k tomu.

Prvním duchov. správcem byl Martin Blumenthal (— f 1796),

(— 1812) Bernard Fitz. Když odešel, byl po dobu krátkou Slavkov

pidlen k Jestábí. Z nástupc déle psobili: Josef Kronský

1815— 1841, Ant. Schneeweis (1859— 1892), za nho vyhoela

r. 1862 pi velkém požáru i fara; r. 1863 udeil blesk do vže
a srazil zvony, které s velkým rachotem padly, ale nezapálil.

Nynjším faráem jest Ignác Chytil.

Školství. Že škola tu díve byla než nová fara, dosvd-
uji matriky Lipenské, v nichž r. 1749 se jmenuje „Dorfschul-

ineister“, jehož jméno neznámo. S poátku bylo vypováno v sou-

kromém dom na ís. 13., potom na ís. 14. a 11., až r. 1815

postavil patron školu na ís. 40., která r. 1859 byla obnovena,

ale r. 1862 shoela. Nová budova na témže míst z r. 1905. Dle

protokolu z r. 1787 dostával uitel z dítte v prvním oddlení

l
1
/., kr. a v druhém oddlení 2 kr.

;
dále ml rektorský plat 3 r.,

píspvek na koledu 30 kr. a z každého domu za každou osobu

k zpovdi jdoucí 2 vejce. Obec mu dávala sýpky 5 m. rži; na

to sypali sedláci po 6 a zahradníci po 3 mírkách. Po roce 1816

.„chaloupky/ Proti mínní Volného, že tu duchovní správy díve ped r. 1788

nebylo, mluví i okolnost, že pi katolické reformaci v tomto okrese jen ty

-osady jako filiální k farám pidleny byly, kde díve duchovní správa byla.



ml za varhanictví 4 m. obecního pole. R. 1757 byl zde uitelem
Jakub Folkner, pak se uitelé asto stídali; nyní jest správcem

školy Hugo Knirsch.

Spolky: Nordmáhrerbund, landwirtschaftlicher Verein (1902).

R. 1862 dne 7. kvtna zniil požár stechu na kostele, faru,

školu a 15 stavení. Cholery r. 1866 tu nebylo.

V Slavkov narodil se Dr. Matj Heeger, c. k. professor nábo-

ženství v Opav, r. 1825
; f 19 1 1 . — Poštou patí Slavkov k Lipníku.

Djiny. Slavkov pipomíná se po prvé r. 1447, kdy patil

již ke zboží Helštýnskému. Více o nm známo není.

V obvodu této vsi bylo více osad, na nž pipomínají trati

polní a lesní, a jména jejich jsou nyní velmi znetvoena. R. 1554

pi prodeji zboží Helštýnského uvedeny jsou pusté vsi Kožišov
a Stítež, které r. 1609 se nazývají Kojišov a Tetzí, nyní Ko~
žuch a itiš.

Co v zemských deskách o Kožišov zaznamenáno jest, týká

se dle Volného (V., str. 357) Kolšova v okrese Zábežském. Zdali

vklady v deskách zemských (II., 64; III., 47, a IV., 3) tohoto Sti-

teže se týkají, tžko jest rozhodnouti.

Tra r. 1609 uvedená Zbyzovská klu, o níž nyní není

ani památky, pipomíná na ves Zbyslavfce, kterou Mikuláš z Rohu-

slavic a bratr jeho Jan r. 1371 prodali markrabti Janovi. 1

)

Sobchleby,

pol. a katastr, samostatná obec jv. Lipníka. S obcí spojena ko-

lonie „Syme 44

(obr. 44.), skupina 4 dom s 42 obyv.

9 Urbá panství Lipenského z r. 1700 na list 17. má následující

zmínku: „Bei Scblock ist eín Forellenbach, welcher sich anfanget irn Schla-

kauer Walde bei dem Dorte Píaffengalgen genannt, und laufet durch den Wald
im Grunde herunter auf die Schlakauer Brettmtihl, alwo er sodann die Gra-

nitzen mít Weseliko scheidet. 44 Na tuto ves nepipomíná nic; jméno ale jest

významné. Možná že jest to, dle polohy soudíc, bývalá ves Popelov, v trati

louské (viz str. 221), a že následkem špatného porozumnní toto jméno od-

vozováno bylo od popa = Pfaffe. A jelikož na blízku, ale již v okrese Li-

bavském, nachází se lesní tra Knží doly, kde prý se pronásledovaní knží
ukrývali, asi povst lidová popravišt jim tu pisoudila. Jisto jest, že v dobách,

kdy urbá psán byl, vsi žádné tu nebylo.

Z. d. O., XXV., 95.
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Sobchleby leží na svazích po obou stranách silnice, Syme
v dolin vobr. 45.). Na prostranné návsi tvoící ulici vysázenou

lipami stojí pi horním konci kostel. Místní trati: Na Vrchnim

konci, za Potokem, Slatina, Záhumení, Kel.

K Sobchlebím patí samota vlák.
R. 1794 bylo v Sobchlebích 72 a v Symi 5 ísel; r. 1900

v Sobchlebích 94 a v Symi 4 ísla.

Dle pozemkového katastru bylo v Sobchlebích a v Symi
poddanských polí obdlaných 718 6

/8 m - a úhor 195

V

2
m., zahrad

243
/8

m., lesa 5 m. a obec mla 12 m. pastvin. Dle rektif. pro-

tokolu napoteno polí 1057 7

/8 m., pastvisk 79V2
m. a v Symi

trávník 97 l

/2 m. R. 1775 patilo obci 157 m. pastvisk. Nyní i se

Symi 666 ha, z toho 642 ha poplatných (polí 528 ha, luk 36 ha,

zahrad 15 ha, pastvisk 50 ha a lesa 13 ha). Velkostatku patí

nco pes 1 ha. Majetek obec. obnášel ped scelováním 63 ha

25 a. Scelování pozemk ku všeobecné nespokojenosti prove-

dené r. 1909 násl. roku opt se provádlo.

Trati polní: Buchaty, tvrt za branou, tvrt pod

Hrabinou, Daskabáty, Díly nad humny, Díly (pední, prostední

a zadní), Díly nad Slatinou, Díly za Bližnicí, Dubance, Hrachovec,

pod Klínem, Kue, Podsedky, Kopaniny, na Kopci, Píky, nad

Radotínem, Roubanina, Rybníky, Špidláky, Špidlaty, Strán,

Valašky, Záhonky, Zahumeny, Zbelík. R. 1775 též Šafranica,

Žlíbek.

Na Slatin nalezeny nástroje z mladší doby kamenné 2 klíny

a mlaty; na poli Rovna u Svme 2 obuchy. Za domkem rolnické

záložny nalézá se tvrzišt. Ferule sobchlebská chová se ve

Vídeském museu.

R. 1794 bylo v Sobchlebích 447 a v Symi 46 obyvatel,

r. 1900 v Sobchlebích 524 a v Symi 42 es. a kat. obyv.

Nejstarši rodiny, držící pes 100 let rodné domy, jsou v So-

bchlebích: Kociánova, Kunovských, Palova, Pospíšilova, Škra-

balova, Vymtalova, Zelová, (v Symi) Sehnalova, Vakova a Zá-

moských.

R. 1609 bylo v Sobchlebích dvorství, 10 osedlých, kteí

mli 3
/4 1., 12 pololáník, 7 zahradník a 3 podsedky. Pi dvou

pololánech byly krmy a dva pololáníci mli ješt po 1 pod-

sedku; celkem 33 osedlých. V Symi toliko dvoáci Vank a

Micheyn. Po 301eté válce v Sobchlebích 11 3
/4 l. po 27 m., 6 po-
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loláník po 18 m., inžovních polí 79 m., 11 chalupník bez polí;

3 nov osedlí 3
/41., inžovních polí 12 m. a 1 nov pustý úmrtím.

V Symi 3 dvoáci (Vank, Smea a Hradil) mli 208 m. polí

v II. a III. t., a dvoák Matj Zeman, jehož dvr s 64 m. polí

byl zapsán v zemských deskách. Dle urb. fasse z r. 1775 byli

v Sobchlebích 2 dvoáci, 21 pololáník, 10 zahradník, 26 dom-
kar a 2 pastýrny, celkem 61 ísel, v Symi 3 dvoáci (Vank,

Šindral a Zámoský), kteí mli pastvisko „Trávník" (20 m.).

Nyní se ítá ke gruntu 70 m., k podsedku 20, domkai
mají asi po 10 m.

Obyvatelé se živí polním hospodástvím; ást nachází za-

mstnání v lesích a lomech.

V obci jsou: 2 kramái, 2 hostince, ková, 2 sedlái, 2 ko-

lái, peka, 4 krejí, obuvník a bedná; vták.

Pomry poddanské. Sobchlebští platili r. 1609 výmaz-

ního 9 gr. 4 d., gruntovní inže 39 r. 23 gr. 5 d., za odúmrt

1 r. 4 gr. 2 d., za 8 kop 51 vajec 1 r. 26 gr. 5V2
d. 1 vid.,

kalního 24% gr. 2 d., za robotu dvorskou 2 r. 27 gr. 5 d., za

3 kopy 21 slepic platových 13 r. 12 gr., za kopu a 36 slepic

pastevních 6 r. 12 gr.. za hlásku 1 r. 18 gr., z luk 2 r. l
l

/2 gr.,

ze velína 26 gr., z pustého rybníku pod vsí 4 r., z rybníka

v Hlohov 4 gr., a hajný 2 r. 8 gr. Dávali též 54 m. ovsa ospo-

vého a 96 m. ovsa pastevního. Dle smlouvy z r. 1609 byli po-

vinni louku Jezero a jiné louky mezi rolemi týnskými ležící, pa-

stevník, zahradu molovskou a jiné zahrady pi dvoe podstat-

ském ležící sici a kliditi. 1

)
Dvoáci vozili po klád. Ze dvou dvo-

ák v Symi platil jeden 2 r. 20 gr., druhý 5 r. 10 gr.
;
jiných

plat nemli.

R. 1626 povolil kardinál František z Ditrichštejna, aby So-

bchlebští za roboty ke stavu a struze u toho stavu platili po

1 r. 15 gr. míš.

Dle urbáe z r. 1700 platili Sobchlebští: gruntovní inže

46 r. 34 kr. 1 d., na stavy 42 r., za odúmrt 4 r. 20 kr., za vejce

2 r. 56 kr. 4 d., za slepice 34 r. 46 kr., z luk, pastvin a ko-

panin 15 r. 32 kr., za hlásku 1 r. 52 kr., z krmy 56 kr., vý-

mazního 23 kr. 2 d., devní inže 30 r. 30 kr. 4 d., a jeden

sedlák robotní inže 35 kr.; dávali 150 m. ovsa, 2000 kus šin-

9 Lipník, v pondélí den sv. Markety 1609.



287

dele, 17 kop pícních otýpek do Hlinská, 2 povozy k rybolovu

a 88 liber píze; kupovali ryb za 5—6 r. a 1—2 krávy. Dvoáci

vozili s poátku po V2 ,
pozdji po 1 bece vína, obec 1V2

beky;

na pilu vozili ron po 1 klád, ostatní sedláci dle poteby. Viz

též Hlinsko (str. 175) o sýpce ovsa.

Dvoáci v Symi platili inže po 1 r. 34 kr.
;
Vank vozil

1 sud, ostatní dva po V2
sud vína; Vank 1 val, druzí dva

spolen též 1 val byli povinni voziti; tito poslední vozili i jiné

poteby ke mlýnm.

Duchovní správa. Kostel Nanebevzetí P. Marie s jediným

oltáem pipomíná se již r. 1394. Stával na horním konci návsi

tak, že na celém Záhoí byl viditelný. Kolem kostela býval hbitov.

R. 1705 postavil v nm a nadal boní oltá sv. Josefa

dkan a fará lipenský Jií Balšánek.

Nynjší kostel s 3 oltái postavený nákladem patrona v le-

tech 1765—1767 r. 1832 shoel (stecha a vž); 3 zvony byly

na útraty obce pelity v Olomouci. Z kostelního stíbra odve-

deno r. 1806 2 libry 6 1
/2 lotu. R. 1889 byl kostel vymalován.

R. 1910 26/6 udeil do kostela blesk; nezapálil, ale škody na-

dlal. Na novém hbitov za vsí pochovává se od r. 1883.

Jednopatrová fara r. 1776 postavená nákladem patrona

vyhoela r. 1832.

Jako nejstarší duchovní správce jest znám fará Martin, který

se r. 1394 uvádí mezi svdky na dílím list, dle nhož Mar-

kéta, dcera Jana z Pogorelé a manželka Lacka z Krava, se dlí

o statky po rodiích se svým bratrem Mikešem. R. 1416 odkázal

Pavlík ze Lhoty Msené (nyní dvr Lhotsko) farái Matušovi

a kostelu v Sobchlebích 5 k. gr., které ml u Ješka z Blazic

a 5V2
k. gr., které mu dlužil Martinák z Nic, kteréžto obnosy

fará pohonem vymáhati byl nucen. Kolem roku 1553 povolala

sem Mariana z Lipého, manželka Pty z Ludanic, bratrského

kazatele Martina, který asi po 4 letech odešel do Pavlovic. R. 1586

pipomíná se v obci fará luteránský Filip a r. 1591 Jan Gapito.

Za katol. protireformace r. 1622 ustanovil kardinál z Ditrich-

štejna na své panství jesuity; zde psobil Jan Vydra až do

r. 1624; r. 1627 zdejší fará pro strach válený se ukrýval v Kro-

míži. R. 1641 pipomíná se Jan Topolský, r. 1650 dostal fará

Šimon Koch povolení bludae do církve pijímati. Kdy mnich

ádu augustiniánského P. Ondej Vloí duchovní správu zdejší



288

pevzal, jest neznámo; víme jen, že se jí r. 1668 vzdal a že po

nm nastoupil Jií Valenta, mistr svobodných umní a filosofie,

a bakalá theologie. Od nho jsou sepsány píjmy zdejší fary:

Fará dostává po 106 kopách rži a ovsa, než snopy jsou malé

a vytené; z Paršovic, kde byl filiální kostel, po 22 m. rži a žita;

od 3 mlyná po 1 m. mouky; 130 máz rozpuštného másla, 47

slepic a v post po 3 vejcích. Farní a filiálního kostela pole 80 nu
a louka na 6 fr sena. Když koná služby Boží v kostele filiálním,,

dostane dle úmluvy s pedchdcem uinné místo obda 4 gr.

Z lesa vrchnostenského obdrží 30 sáh díví, které si musí sám
nadlati a odvézti. Z 1 1 opustlých usedlostí na panství bystickém

v Blažících, Bezuchov, Lhot Radkov, Oprostovicích, Sovadin

a Žákovicích desátk nedostává. K Sobchlebím pifaeny: Syme,
obojí Nice, Radotín, Žákovice, Blažíce, Lhota, Bezuchov a Opro-

stovice. Z tchto osad dává, kdož má lán, místo desátk po 2

kopách rži a ovsa; kdož má s
/4 lán, dává po l

1

/2 kop, z pl-
lánu po kop, ze V4

lánu po l
/2 kop obého obilí. Obyvatelé ze

Sovadiny ke kostelu patící odevzdávají místo desátk 12 máz
másla; podobn i ostatní jmenované vesnice; ped asy místo

másla sýr. Zahradníci ve výše jmenovaných osadách dávají to-

liko máslo; jen dva zahradníci v Sobchlebích dávají místo másla

obilí a sice jeden po 15 snopech rži a ovsa, druhý jen 15 snop
rži. Mlyná ze Lhoty 1 m. mouky. K Sobchlebím patí filiální

kostel v Paršovicích s Valšovicemi a Rakovém. Obyvatelé tchto

vsí povinovali po 18 mázech másla a každý po slepici. Místo

desátk po l

j2
m. rži a žita.

Po Valentovi, jenž odešel r. 1673, nastoupil Jií Balšánek

(— 1686), Jan Koistka (— f 1710), který zaznamenal, že r. 1702

kníže na návrh vrchního Jana Galoty mu odal díví a právo

vaiti si pivo a pásti v panských lesích erný dobytek, jak tohcr

pedchdci od nepamtných dob užívali. Z dob nástupce Anto-

nína Meitla (—f 1734) dochovány jsou první matriky (r. 1717b

Déle psobili: Josef Krupika (—f 1754), Jakub Fritscher (— 1769) r

Donát Krichtalík (1773 — f 1785), za nhož vyfaeny byly (1784)

Blazice se Lhotou, Sovadinou a Žákovicemi a (r. 1785) Paršo-

vice s Valšovicemi a Rakovém. Za Matje Kuncera (—f 1801)

zízeno bylo (1787) z far dkanát val.-meziíského a lipenského

nové dkanství; prvním dkanem jmenován byl fará sobchleb-

ský
;

proto dkanství nazváno bylo sobchlebským. Po Kunce-
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rovi déle psobili: Jií Wiesner 1818— 1841, Václav Smaženka

(—f 1851), Jan Pátek (— 1869), František Lerch (—1884), zaslou-

žilý o zvelebení polního hospodáství; za Fr. Hynka (— 1893) Sob-
chleby byly opt (r. 1887) pidleny k dkanství lipenskému a

kostel vymalován; zízen poštovní úad a druhá záložna. Proto

byl jmenován estným obanem v nkterých obcích. František

Kadlec (od r. 1899) zasloužilý o opravu fary a hospodáských

stavení.

Školství. Škola v S. se pipomíná již r. 1622. Piškoleny

byly všechny dítky z celé tehdejší rozsáhlé farnosti. S odfaením

1784 Blazic a 1785 Paršovic vyškolily se též osady od Sob-
chleb; zstaly pi sobchlebské škole Syme, Dol. Nice (— 1911),

Hor. Nice
(
— 1886) a Radotín, z okresu holešovského Opro-

stovice a Bezuchov
(
— 1784). Tato poslední osada pro vzdále-

nost byla vyškolena a k ní byly pidleny Oprostovice

Budovu školní (pvodn pízemní) jednopatrovou postavil

kníže Josef z Ditrichštejna r. 1823; rozšíena r. 1885 a 1895.

S poátku vyuovalo se jen v jedné tíd, od r. 1845 ve

dvou.

Rektorský plat r. 1792 byl následující: od obcí dostával

8 m. rži a 8 m. ovsa, od r. 1848 místo toho 53 zl. 33% kr.

k. m. Za popis duší ml od dvoák po 6, od sedlák po 5,

od podsedník po 3 a od domka po 2 vejcích o velkonoci,

v Symi ale obdržel z každé osoby vejce, pl mice žita a pecen

chleba. Po vánocích, když psával na domovní dvée letopoet o sv.

Tech králích, míval koledu. Školní plat z dítte: od dvoák
a sedlák po 10, od podsedník po 4 a od domka po 3 kr.

týdn; od oban za penechání stromk ze štpnice ron 60 zl.

;

podíl na štole. Výpomocnému uiteli platil jako všudy 12 zl.

ron.
R. 1856 upraven byl rektorský plat následovn: školní plat

obnášel z dítte od sedlák po 1 r. 12 kr., od podsedník po

48 kr. a od domka po 36 kr. ron; od obcí dostával: ze

Sobchleb 66 zl. k. m., ze Syme 5 zl., z Radotína 27 zl., z Dol.

Nic 49 zl. a z Hor. Nic 46 zl. O sv. Václav dostával za

varhanictví ze Sobchleb, Dol. a Hor. Nic po 54 kr., z Rado-
tina 30 kr., z Oprostovic 36 kr. a z Bezuchova 48 kr. Krom
toho ml podíl na štole, výkup a jiné menší píjmy, tak že celý

plat obnášel 391 zl. 8% kr. Z toho platil mladšímu uiteli 130 zl.,

19
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za ištní školních budov 25 zl. 20 kr. a jiné menší platy, tak že
mu zstalo roních 234 zl.

Prvním známým uitelem byl Bedich Wolff, 1

)
který tu na

poátku 18. století psobil. Za nho stal se pomocníkem r. 1727
František Kotek, který celkem zde uil 65 let (až do r. 1792).

Po nm syn jeho Leopold, jenž uil 60 let (—1852), a vnuk
František (—1884); celkem uili po 175 let. Heman Dohnal
{— 1908), od t. r. Jos. Horák.

Spolky: Hasický, katol. a agrární omladiny.

R. 1906 20. ervence krupobití. Požáry: r. 1832 26. dubna
vyhoela celá takka ddina s kostelem a farou; r. 1879 vyho-

elo 27 . a 4 stodoly, r. 1901 7 .
Nemoci: r. 1836 zemelo na choleru v Sobchlebích 14,

r. 1866 v Symi 2 a v Sobchlebích 15 osob.

Poštovní úad z r. 1888.

Djiny. Sobchleby patily dílem k panství Helštýnskému,

dílem vládykárn ze S. R. 1374 pipomíná se Kana ze S., man-
želka Václava z Kladník, a r. 1407 Machen ze S. R. 1447 Frank

z Hartmanova pevedl vno manželky své Markety z Krumsína,

které mla na Smržicích, 25 kop gr. ro. platu na S. a Osek,

kteréžto vsi mu byly dány v zástavu. Markéta r. 1455 vzala na

toto vno na spolek Marka ze Štpánova a Jiíka z Hartmanova.

R. 1448 dal Vok ze Sovince manželce své Machn z Meziíí,

odjinud z Kižanova, na S. a dolním dvoe tamtéž a na obojích

Néicích, vyjímaje podací v S., oves a see v tch vsích, které

vyhradil pro Helštýn, 400 k. gr. vnem. 2
)
Více známo není.

V Symi byla jen dvorství, jichž poet nebyl vždy stejný.

Jedno z nich bylo vždy statkem samostatným.

Dvorství Hrachovec zvané zašlo již dávno. R. 1353

Bránka ze Syme prodal Heršovi, jeho manželce Ani a potomkm
v S. V2 1. se dvma polmi za 15 kop gr. praž. R. 1376 Unka

z Majetína prodal Baršíkovi z Gíhovic ves Zákovice a krmu
v Symi. Tento to vše prodal r. 1377 Zdekovi z Lukova, od-

jinud ze Šternberka, který se potom psal ze Syme a r. 1386

manželce své Nežce dal na svobodném dvoe a podsedku po-

platném vnem 20 k. gr. R. 1397 Erhard z Oprostovic prodal

9 A. S., V., 21.

ž
) Z. d. O., X , 8.9.
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Vítovi z Roštní V2 svobodného dvora v S., z v. Hrachovec.

R. 1418 prodal Milota z Tvorkova sezením v Perov, Mikšovi

z Lazn cek dvr v S. ; tento r. 1420 prodal Václavovi z Cech

dva svobodné dvory zvané Hrachovec, na nichž tento manželce

Kan 14 kop gr. pojistil, kteréžto vno pijal bratr její Petr

eený Stojan z Pestavlk. R. 1450 byl majitelem tohoto dvora

Prokop Hrachovec ze S., kterýž t. r. prodal jej Vokovi ze So-

vince za 36 kop gr. 1
)
R. 1466 zekla se Kana z Pestavlk vna

svého 13 kop gr., kteréž od svého manžela Vacha Hrachovce na

dvoe v S. vykázané mla. Na toto dvorství pipomíná les téhož

jména.

O dvoe zvaném Dolní jest známo, že r. 1381 Beneš,

syn Dobeše ze Straleka, postoupil Benešovi ze Straleka tento

dvr poplužní se 3 osedlými. Pan Beneš prodal toto zboží r. 1397

ehoovi ze S., který z toho V2
dvora a 1 podsedek Ondejovi

ze S. prodal, Ondej zapsal na tom manželce své Elišce 8 kop gr.

vnem. R. 1407 jmenovaný eho prodal témuž Ondeji druhou

polovici toho zboží, na níž Ondej manželce své 3 kopy gr. vnem
dal a otec její Machen ze Sobchleb to pijal. Na to spolil se

Ondej s bratrem svým Vavincem, kterýžto manželce Gertrud

na polovici dolního dvora a l popluží 10 kop gr. vnem dal, což

Vana, bratr její, pijal. R. 1437 Gertruda vzala na vno své na

spolek Václava ze Lhoty a Elišku z Lipníka. Toho dvora zmocnil

se Jan Mesenbek z Helštýna, zaež jej r. 1437 Václav ze Lhoty

pohnal, že mu drží vnné právo; r. 1447 pohnal týž Václav týmž

pohonem Petra ze S., že mu drží 10 kop gr. vnného práva,

které na nj po jeho dcei spadlo. Dvr tento pi prodeji zboží

Helštýnského r. 1447 výslovn jako majetek Petrv se uvádí,

který nepatil k Helštýnu, nýbrž byl samostatný. Nyní jest to

eis. 5. Na tomto ísle byla díve barvírna.

O Horním dvoe jest známo, že r. 1391 Stach ze S.

tento dvr a y2 zahrady poplatné prodal Heraltovi z Lideova,

a r. 1418 jej Ofka ze S. prodala ehokovi ze S. a jeho man-
želce Stance. R. 1437 jej prodala Machna ze S. Petrovi z Cech,

který se psal potom ze S. Témuž Petrovi r. 1446 postoupil

Jošt ze Ktomile na Lhot Msené na 2y2 tvrti role a mlýn
2 kopy gr. roního platu, naež Petr manželce své Bt na tomto

9 Drahotuše 2\ ervna 1450.

19 *



zboží 12 kop gr. vnem dal. Když pak následujícího roku Jan

Lapka z Oprostovic témuž Petrovi ves Oprostovice prodal, tu

prodal Petr dvr svj v S. Petrovi ze Lhoty, kterýžto vzal man-
želku svou Btu na spolek. R. 1466 držel dvr Klement, syn

Petra z Oprostovic, který t. r. Oprostovice i se dvorem prodal

Vokovi ze Sovince a Prokovi z Vyškovic. R. 1480 pohnal Kle-

menta ze Syme a Bránek knz Mikuláš z Hradce, kanovník

olomucký, že mu slíbil 2 kopy gr. roního platu vydávati a toho

neiní. Dvr prodal r. 1486 Vilém z Pernštýna Jakubovi Kolárovi

a Janovi Snášelovi za obnos, který uveden není, a za roní plat

8 kop gr. Za to byli svobodni od robot a poplatk, vyjímaje bernu

královskou, mohli v lesích panských 16 sviní v pastvu žaludní

pásti; daroval jim z les panských díví na topení a stavení,

a odúmrt, než tak, aby ten statek na jiné panství nepešel. 1

)

Co se tvrtého dvora týe, víme pouze, že r. 1415

pohnal Mikuláš z Baic Zbyka ze Všechovic, že mu drží dvr
v S., ježto mu král na tom právo dal. R. 1553 prodali Jaroslav

a Vratislav z Pernštýna Ptovi z Ludanic v S. 3 dvoáky.

Pipomínají se ješt následující lenové vladyích rodin ze

Syme: r. 1405 Ješek z Prus, odjinud ze S.
;

r. 1417 Uršula ze

S., manželka Valentina z Blažíc a Magdalena ze S., manželka

Vaka z Rakova. Tento Vank ze Syme pohnal r. 1447 Petra

ze Syme, že mu list na zprávu na Rakov neobnovil.

R. 1460 Dorota ze Syme. R. 1499 Jiík ze Syme prodal

Václavovi z Lukova a jeho manželce Barboe z Kunovic své

ddiné zboží mlýn ve Lhot Msené, ti tvrt rolí s veškerým

píslušenstvím. R. 1553 se pipomíná Mikuláš, svobodný dvoák
symerský.

R. 1703 dosvduje kníže Leopold z Ditrichštejna, že jen

2 dvorství jsou v S. (Hradil a Smea), stejn veliká, mající po-

zemky podle sebe. Povinnosti jejich: odvádti plat roní 6 r.

13 kr. 2 d., devní inže 1 r. 21 kr. 4 d. každý; každý vozí sud

vína, 1—2 klády nebo dubové kivazn na pilu, trouby k rybní-

km a dubové vály k panským mlýnm a jsou konen povinni

stavtí sirotky. 2
)

-1

) Hranice, v úterý ped sv. Lucií 1486. Tímto prodejem asi povstala

dv dvorství, tak že nyní se tu ítají 3 dvorství a zeman, jak již r. 1553.
’

2
) Víde 24. února 1703.
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Dle císa, naízení ze dne 12. listopadu 1792 byl zapsán

v desky zemské jako samostatný statek deskový dvr Václava

Zámoského . 5. v S. K tomu dvoru patilo 203 m. polí, 28 m.

luk, 11. m. zahrad a 7 m. pastvisk, v cen 16.324 zl. 1 kr.

Désátku dával farái v Sobchlebích po 2 kopách rži a ovsa,

V2 mázu másla a 8 vajec. Dle smlouvy ale z r. 1797 platil místo

toho ron 24 r. 17 kr. Tento dvoák zván byl zemanem a ml
též svou peet: ve štít ptáka a nad okídleným hledím muže

držícího v pravici klas. 1

)
Dle otcovského poruenství ujal se

v sum 1200 zl. r. 1743 dne 6. bezna svob. dvoru Josef Zeman
po f otci Jiíkovi Zemanovi. R. 1781 dne 26. ledna v dom
svém svobodném v Symi odporuil posl. vlí Josef Zámoský,
otec dvou syn Jana a Václava, svj dvr mladšímu Václavovi,

ježto starší Jan byl vstoupil v ád dominikánský v Olomouci.

Týž Václav nazývá se V listin „držitel zemanství“. Ponvadž
vzpomenutý Josef Zeman i Zámoským se nazývá, mlo se

stanovití, který název jest správný. Proto se vrchn. úadu v Lipníku

18. ervence 1804 vrohodní lidé prohlásili: Majitelé svob. dvoru

v Symi odedávna byli Zámoští a nikoli Zemané, ponvadž
posldní jméno „zeman “ v eské ei znaí svobodníka neb

svob. dvoáka
; až posud se stává, že starý eský název zeman

byl udán pi zízení zem. desk. — Dle matriky v Sobchlebích

z r. 1749 jmenoval se jeho otec Josef Zámoský a byl synem

Jiího Zámoského. Z toho následuje, že Josef zeman Zámoský
jest synem Jiího zemana Zámoského. Ano, nikdo by se nedoptal

na Václava Zámoského, kdo by nepoužil názvu zeman. — Od
r. 1905 jest dvr majetkem Václava a Augustiny Zámoských. 2

)

Stamice
(do Slamic, v Stamicích), samostatná obec politicky i kata-

strem, leží sz. Lipníka na rovin. Obec tato sestává z obce Sta-

9 Sobchleby: G. D. M., XV., 350.; Z. d. O., VII., 16, 30; X., 4, 51,

54. Km. ph., II., 514, 516. as. Ol. Mus., 1891, 17, 22. . M. M., 18, 28. Pravk,

103. Notizbl., 1885, 9. Syme: Z. d. O., I., 12; III., 24, 33; IV., 4, 56; VI., 16,

41, 43; VII., 30, 39; IX., 19, 29; X., 9, 12, 34, 39, 45, 46; XI., 20, 26; XII., 12;

XXV., 93. Quaterny dvoák, I., 7, 285. Kn. ph., I., str. 105: II., 445; III.,

327, 1231, 1256, 1257; IV., 385, 386; VI., 12. A. G., XVI., str. 119; XXII., 152.

2
) Sv« b. kvaterny, I., fol. 287, 290.
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mic a dvou skupin chalup: Zavadilky a Moke. K obci patí

samoty Horní pila 3 . a Prostední pila. Na návsi tvoící ulici

jsou ped staveními zahrádky; uprosted návsi kaplika. R. 1794

bylo 23 ., r. 1900 42 . a sice v Stamicích 21, v Zavadilce

(tak slul pvodn hostinec pi císaské silnici postavený) 17

a v Moki 4 ísla.

R. 1749 ítalo se tu 8 domka a 1 výmník, kteí mli
dle lokální visitace 48 m. polí, z toho l

/3 úhor, a 1 m. zahrad

a chmelinu. Vrchnost dala obci kus lesa k užívání. Dnes se tu

ítá 442 ha, z toho poplatných 432 ha (polí 108 ha, luk 31 ha,

zahrad 4*40 ha, pastvisk 3*33 ha a lesa 286 ha). Z toho patí

velkostatku 375 ha. Obec nemá jmní.

Trati polní: Za Dvorem, Kameniska, nad Kížem, pod

Kížem, Kopaniny, Kle, na Malence, Noviny, v Pešlích, ícké
louky, nad Tikama, Záhony, (lesní) Beh nad fiíkou, Barvínek,

Hraniná, Kolerová, nad a pod Kížním bukem, Mok, Obora
Ž i d 1 o c h o v.

R. 1791 bylo v obci 121 ar. 1900 266 obyvatel (a sice

Stamice 116, Zavadilka 120 a Mok 30) národnosti eské a náb.

kat. Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Koláova a Frélichova.

Po 301eté válce zstali tyi staroosedlí, 1 novosedlý, 3 pustá

místa a 7 zahradník. R. 1775 8 domka a 4 nov postavené

domky.

R. 1780 Alois hr. Podstatský-Lichtenstein shledal, že od

r. 1775, kdy roboty ubylo, dvr ve Stamicích se nevyplácí,

zvlášt když za práci i platiti ml, a jelikož byl peliv, aby

statku svenskému udržováním dvora škoda se nedla, pronajal

pole poddaným za pimenou inži, dvr pak se zahradou,

s 3 micemi pole a louku na 6 fr sena a otavy prodal 1. íjna

Veverkovi Františkovi za 700 zl. za tchto podmínek: 1. má žiti

životem kesanským; 2. na ohe pozor dávati; 3. roní inži

24 r. na tyikrát platiti; za to byl osvobozen od kontribuce,

pípeže, poselství, všech robot a ubytování vojska, vyjma že by

všichni povinni byli pi pochodech vojsko pijímati
;
4. mimoádné

dan zemské a da na proviant, které vrchnost jako taková platí,

ty dle svého majetku, sám platí; vrchnost mu ale plat pomrný
urí sama; 5. jelikož kupující jest kováem, dovolila mu vrchnost

bez uplacování si v dom kovárnu zaíditi; zakazuje mu ale

užívati vrchnostenských práv, jako nálev piva a vína, pálení
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koalky a to pod trestem zabrání celého majetku; 6. cizích lidí

bez povolení vrchnosti nepechovávati
;
poddaného Veselského

mže bez ohlášení pes noc u sebe držeti, pi emž poddaný

zstane povinen panskou robotou; 7. dobytka mže chovati, ale

bez poškození poddaných a vrchnosti, jak mnoho chce; kdyby

ale to mlo býti na škodu, urí vrchnost, kolik kus mže s

chovati; než do panského lesa nesmí svj dobytek na pastvu

honiti; 8. uctiv se chovati jak k vrchnosti, tak k její úedníkm.
Dvr svj smí prodati jenom se svolením vrchnosti, která si vy-

hražuje právo pedkupu. Koupí-li cizinec dvr, zaplatí laudemia

(platu z pevodu jmní) 10% z celého obnosu zaplaceného,

a k tomu poplatky kanceláské. Témuž prodal hrab pole „za

zahradou" smrem k Zavadilce 16 m. po 10 r., a za roní inži

z mice po 30 kr., kdyby pole on nebo ddici chtli prodati,

jest opt vrchnost prvním kupcem.

V obci jest hostinec, kramáství s prodejem lihovin v uza-

vených nádobách, ková a 2 obuvníci. Obyvatelé živí se polním

hospodástvím a pracemi v lesích. K prmyslu patí 2 mlýny.

Pomry poddanské. Osm domka panských platilo

o sv. Jií a Václav po 23 r. 1 d., o sv. Jan a o Vánocích po

17 kr. 2 d. a odvádlo 21 slepic a 3 kopy vajec; pozdji platili

za 2 slepice po 12 kr., za 2 kuata po 6 kr., za 30 vajec po

10 kr. a nájem z polí; robotovali od sv. Jií do sv. Václava

celý týden, ostatek po 3 dnech; jeden toliko byl povinen ve

žních 2 kopy obilí nažiti a do mandel složití, ovce práti, chmel

sbírati a na hony choditi. K týmž robotám byli povinni i 4 nov
postavené domky, z nichž ze dvou se platilo po 2% r., jeden

3 r. a jeden z domku a kovárny 5 r. Pozdji robotovali zahrad-

níci po 1 dni v témdni, 14 domka po 26 a dva po 13 dnech

ron. ísla 2, 11, 15 a starosta byli roboty prosti.

Ke kostelu patily Stamice k Oseku, kamž osadníci

farái odvádli místo desátku po l

j2 mázu másla; od r. 1763

pifaeni do Vel. Újezda. R. 1905 postavili manželé Calábkovi

kapli Bolestné P. Marie, v níž se i služby Boží konají.

Školství. Ves piškolena do Oseku, od 1763— 1895 do

V. Ujezda. T. r. postavili pízemní školní budovu osamle v poli,

na ís. 42., aby byla ve stejné vzdálenosti od Stamic a Zava-

dilky (obr. 46.). František Krestýn, jenž uil od poátku do 1909,

získal si velkých zásluh o Stamice. Jeho piinním se staly
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Stamice, které patily politicky k V. Újezdu, samostatnou obcí

(1901), založena byla lidová knihovna (1905) a zízena poštovna

(1908). Nyní uí Antonín Klejzl.

R. 1903 nadlaly kroupy mnoho škody. Na choleru r. 1866

zemelo 8 osob.

Djiny. Stamice pipomínají se r. 1322 jako osada slu-

šící k osecké farnosti. R. 1364 obec
( fl
Stamyrzicz“) platila v Olo-

mouci mýtného 5 gr. V t. d. se vyskytuje i název „Stani-

m ice“.
R. 1374 prodal Protivec z Gekyn svému bratrovi Zdekovi

z Gekyn své podíly na Staméicích a Neplachov za 24 kop gr.

R. 1382 Diva z Gekyn prodal tuto ves Lackovi z Krava; od

té doby slušela k Helštýnu až do r. 1548, kdy ji Jan z Pern-

štýna prodal Erasmovi z Bobolusk, pánu na Veselíku. Od t. r.

patí k Veselíku (v. t).

Na trati lesní „Židlochov“ stávala ves Židlochov. R. 1377

Pavlík z Borová a Jeneek z Vžek prodali pl vsi Židlochova

Zbykovi z Kokor. R. 1389 bylo pevedeno vno Gecilie, man-

želky Petíka z Petvaldu a z Tupce, z Buku na Tupec a pl
vsi Židlochova. V 15. století zanikla. 1

)

Svrov,

osada katastráln Samostatná, politicky slušící k Laznikám, leží

s*z. Lipníka na svazích ásten v údolí a skládá se z vlastního

Svrova a kolonie Stání. Krom Stání, které tvoi poadí, js >u

ostatní stavení postavena bez ladu a skladu. B. 1794 bylo v osad
12, r. 1900 15 . a sice ve Svrov 8, ve Stání 7.

R. 1756 ítalo se poddanských rolí obdlaných 48 1

[2 m.

Nyní se tu ítá 36 ha, z toho poplatných 32 ha (polí 18 ha,

luk 11 ha, zahrad 1*49 ha, pastvisk 2*09 ha). Velkostatku z toho

patí 10 ha. Obec. majetek tvoí cesty a potek: z budov patí

osad pastýrna.

Trati polní: Rybníek, U zahrádek, Zahumna, Kopaniny,

U zástavy, Na Brodku, Na behu (na Mokrým). R. 1794 bylo

9 G. D M., IX., 252; Z. d. O., II., 19; III
,
2r; IV., 17; VI., 9; XXV., 52.
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63, r. 1900 ve Svrov. 32 a ve Stání 31 es. a kat. obyv. Po
301eté válce bylo zde 5 zahradník, kteí mli po 10 m. a 1 místo

pusté. R. 1775 bylo 5 zahradník, 2 panští domkai, z nichž

jeden neml polí, a 1 rustikální domka.
Nyní jsou tu 2 chalupníci a ostatní domkai; k chalupnickým

usedlostem patí po 21 m. V osad jest hostinec, mlýn a stola.

Obyvatelé živí se vtšinou polním hospodástvím.

Pomry poddanské. Pt zahradník platilo o sv. Jií

a o sv. Václav po 23 kr. 2 d., a sv. Jan a o Vánocích po

17 kr. 2 d., za slepici po 6 kr., za 2 kuata po 6 kr. a za 15

vajec po 5 kr. Pozdji odvádli celkem 10 slepic a 30 vajec.

Dva domkai platili po 2 r. 20 kr. Roboty konali pší a sice za-

hradníci týdn po l
1
/, dni, tyi domkai ron po 26 a 3 po 13

dnech. Rychtá, pastý a . 9. byli roboty prosti. Gis. 11. platilo

od r. 1837 za 26 dní roboty ron 10 zl. v. m. Za pastvu a pole

na rybníku a v háj ku konali 4 domkai ron po 1 dni roboty,

zahradníci tyi (i s mlynáem) fojta vyjímaje po 2 dnech ron.
Mlyná platil 60 r. a brousil nožice.

Do kostela patí od starodávna do Tršic, kamž toliko zahrad-

níci platili za sýr po 5 kr. V míst se nachází zvonek na sloup.

Do školy patí do Lazniek, poštou k V. Újezdu. Na choleru

r. 1866 zemely 2 osoby. R. 1899 vyhoela 3 .

Djiny. Svrov, pvodn Svrovice, pipomíná se r. 1336,

kdy Zbynk ze S., kanovník v Olomouci, spolen s proboštem

kapitoly, Sboro jmenovaným, se zavazují složití 40 kop gr. klášteru

Augustiniánek v Olomouci, aby dcery Elišky z Majetína Boruše

a Vratislava do nho mohly pijaty býti. R. 1381 Eliška ze S.

vzala Geka z Rovené na spolek a tento násl. roku prodal S.

Oldichovi z Mydlovar. 1

) Tento spolil se na všechno své zboží

s Adamem z Roketnice a r. 1384 i se Sudkem z Podolí. Ale

již r. 1386 prodal Oldich z Mydlovar S. s polemi, mlýnem

a Stibo (v. t.) ves Lackovi z Krava. R. 1510 pipomínají se

Jan a Petr ze S.
;

r, 1523 držel S. Mikuláš z Tupce, r. 1646

slušel již k Veselíku. Gruntovní kniha z r. 1705 zaznamenává

dvr ve S. R. 1745 prodal hrab František Karel Podstatský

poddanému Jiímu Nekoksovi mlýn o 3 složeních s kašníkem

ve S., 11 m. pjle a louku na fru sena za 400 r. a za roní

0 Wolný zápis myln vztahuje na Gvrovice u Zdounek.



poplatek 60 r. Povinností jeho bylo pro vrchnost obilí mlíti,

kroupy dlati a slad šrotovati, vše zadarmo, a mlýn na vlastní

útraty opravovati. Ghtl-li by mlýn prodati, jest vrchnost prvním

kupcem ; a jestliže by tato jej koupiti nechtla, mže jej prodati

osob vrchnosti vhodné. 1

)

Kde výše zmínna ves Stibo ležela, o níž jiné zmínky

není, jest neznámo. 2
)

Trnávka.

Katastrem samostatná, politicky s Dolním Újezdem slouená

osada, leží sz. Lipníka blíže císaské silnice nad potokem stejného

jména a tvoí ulici (obr. 47.).

K osad patí samoty: železniní domek a hostinec pi
císaské silnici, kde díve bývala kovárna.

R. 1794 mla 17, r. 1900 20 .
R. 1749 ítalo se v osad poddanských polí obdlaných

358 4
/g m., 79 6

/8 m. úhor, 5 7
/8 m. pastvin, 1

2

1

/2 m. zahrad
;
obec

mla 12 m. pastviska a jiné pastvisko, kterého spolen s Bohu-

slávskými užívala. Dle rektif. protokolu naítáno 527 1

/ 2 m. polí,

dnes 175 ha, z toho 169 poplatných (146 ha polí, 553 ha luk,

2*86 ha zahrad a 14 ha pastvisk). Obec má majetku 20*62 ha.

Trati: (1749) Dvorsky, Heky, Horky, Machv Les, v Male-

nov, Padlky, Polámaná, Slemena, Stížovy, U horky a za Vodou,

(dnes) Blidla, Desátkový, Díly, Dvorská, Hejky, Hejnice, Horky,

Hyk, Klky, Klínky, Kratiny, Lopaty, Loutnarky, Mály tvrt,

Ostíní louka, Nivky, Padlky, Podhejí, Polámanky, Píhon,

Pívrat, Slemena, Stížovy, Špica, Vymlety, Záhonky, Zálaví,

Zapíhoní a Záhyní.

R. 1794 bylo 110 a r. 1900 113 es. a kat. obyv.

Pes 100 let drží rodný dm rodina Knopová.

R. 1609 byli tu 4 pololáníci, 2 3
/8 láníci, 2 zahradníci a 2

chalupníci. Po 301eté válce ítalo se 5 pololáník, kteí mli po
5
/8 50 m. polí, 2 tvrtláníci po 25 m., 1 achtelnik se 13 m. polí,

9 Veselíko, 20. bezna 1745.

2
) G. D. M., VII., . 104. Z. d. O., IV., 2, 16, 23, 30, 61. A. S., I., str. 116.
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3 zahradníci bez polí; inž, 203 m. R. 1775 ita o se tu s rychtáem

8 pololáník, 4 zahradníci s potmi a 5 domka.
Dnes se ítá ke gruntu 72—96 m., k zahradnické usedlosti

16—30 m; domkai mají po 1 m.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím
;
pstuje se cukrovka

a v poslední dob i ekanka.

Pomry poddanské. R. 1482 prodal Vilém z Pernštýna

Trnávským svj ddiný dvr v T. za obnos neznámý a za roní

plat 2 kop gr. a za roní dávky: 16 slepic, 4 m. ovsa a kopu

vajec. Za roboty, které u toho dvora mli, platili ron 4 kopy

gr. penz drobných. Ostatních robot, vyjímaje roboty k zámku,,

byli prosti. 1

) R. 1558 uinil Pta z Ludanic s lidmi trnávskými

srovnání o roboty takové, že se podvolili po 1 dni každý hnj
voziti, orati, kosou sici, žiti a seno nebo oves hrabati. Místo

4 mli ale 8 m. ovsa dávati. 2
)
Hynek z Vrbna, když postavil

dvr v Tupci, pidlil je úplnými koskými i pšími robotami

k tomu dvoru, a k tomu je zavázal k dovážení deva do zámku

helštýnského, pivovaru, mlýn, kuchyn, ke stavm, strouhám

a rybníkm, do cihelny a do vápenky a do panských dvor,

dále voziti i všelijaké vci do Olomouce, rozvážeti pivo a víno,

dovážeti z Tupeckého a jiných dvor obilí a mlátiti obilí. Jiík

st. z Vrbna je r. 1599 od tchto robot osvobodil a pidlil jim

všechny práce pi dvoe Tupeckém tak, že zahradníci krom
mlácení ve všem jim vypomáhati mají. Kdyby pi tomto dvoe
byl nedostatek sena, byli povinni je odjinud pivážeti, každý

2 hodné fry. Ke stavu oseckému byli povinni ron, a toho

jest teba ili nic, 4 fry, co komi nejvíce utáhnouti mohou,

voziti, dále ke stavbám pi zámku v mst, k ciheln a k pálení

vápna vše potebné dovážeti, a konen, kdyby pro opatení

ped Turky na Helštýn zdi a bašty se stavly, vály neb náspy

dlati se mly, všechny roboty pi tom dlati. 3
)

R. 1609 platili gruntovní inže (i dva hofei, kteí od gruntu

Pavla Drbala si pole koupili) 10 r. 4 d., za 7 kop 50 vajec 1 r.

20 gr. 2 1
/-, d., za robotu dvorskou 4 r., za 1 kopu 10 slepic

platových 4 r. 20 gr., o Hromnicích 4 r., a dávali ovsa ospového

*) Hranice, v pondlí ped sv. Václavem 1482
ž
) Helštýn, v nedli po sv. Bartolomji 1558.

:!

) Lipník, ve tvrtek den Božího Tla 1599.
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8 m. R. 1700 platili: gruntovní inže 11 r. 49 kr. 2 d., na stavy

7 r., za vejce 2 r. 37 kr. 4 d., za s’ epice 8 r. 10 kr., z luk, pastvin

a kopanin 35 kr., za víno 4 r. 40 kr., inže devní 9 r. 34 kr.

a robotní 4 r. 40 kr.; dávali: 8 m. ovsa, 1000 kus šindele,

8 kop pícních otýpek pro ovce do Tupce, 1 povoz k rybolovu,

a kupovali ryb za 5—6 r. a o hodech 1 krávu. Dále byl každý

sedlák povinen 2 klády skáceti a na pilu do Týna dovézti. Celá

obec dávala 33 liber píze a byla povinna sud vína dovézti.

tyi zahradníci stídav každý 1 msíc chodili v poselství do

Mikulova; když ale vrchnost zvláštního posla si najala, platili

na po 21 kr. Každý ze tí domka byl povinen nakáceti dva

sáhy díví nebo zaplatiti 24 kr. Dále pipomíná urbá, že obec

má pusté pole Slavkvky na 5 m. a pastvisko Hejnici na 6 m.,

kterých spolen užívají. R. 1774 byl Antonín Rochla na ís. 11.

jmenován ddiným rychtáem, dán mu byl nálev piva a koalky;

za to platil robotní inže 1 r. 17 kr. iy
2

d., válenou da na

dvakrát po 56 kr. 1V2
d. a byl povinen dovážeti sud vína a bráti

za 8 r. ryb na prodej.

Do kostela patili pvodn do Oseká, kamž farái každý

pololáník po 34 snopech rži a ovsa dával, a tito jakož i zahradníci

po V2
mázu másla. Z jednoho pole na 6 mír, kterého pololáníci

užívali, dávali dvanáctý snop z každého druhu obilí, které si

ale fará sám dovážeti povinen byl. Když r. 1787 byla v Dolním

Újezd zízena duchovní správa, byli tam pifaeni. R. 1863

žádali za pifaení do Lipníka, což povoleno nebylo. R. 1875

postavili si na míst devné zvonice kapli ke cti sv. Antonína

Pad., v níž mše sv. sloužena bývá.

Ke škole patili pvodn do Oseká, od r. 1787 do Dob
Újezda, od r. 1874 do Lipnika a od r. 1913 opt k Dolnímu

Újezdu. R. 1848 vyho, la celá osada, r. 1861 6 . R. 1902 a 1903

byla postižena krupobitím. Na choleru r. 1836 zemelo 21 a r.

1866 2 osoby; r. 1907 ádila tu hlavnika.

Když v Lipníku založen byl cukrovar, pronajaty mu byly

od 4 grunt všechny polnosti a cukrovar koupil jiná 4 místa,

tak že pl vsi mu patilo. R. 1905 koupili obané prodaná

4 místa zpt. Poštou patí k Lipníku.

Djiny. Již r. 1275 pipomíná se Svro z Trnavy. R. 1293

prodal Mikuláš, vévoda Opavský, Zbyslavovi z Bohuslavic Žáko-

vice, Libosváry, a co mu patilo v Trnávce. R. 1349 Jan z Krava
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prodal v Trnávce dvr, který jeho služebník Býek držel. Pavlovi,

mšanu lipenskému, za 15 kop gr. a 1 kopu gr. roní inže,

a podotýká, že Pavel právo emfytentické, eené purgrecht, za

5 1
/2

kopy gr. vykoupil. Pi tom dvoe vymínil si Jan z Krava

pole patící lidem v Horce a louku, kterou ponechal pro svj

dvr v Horce a zvláštní pole za dvorem u eky ležící, které se

jmenuje Niva; Pavla ale sprostil všech robot. 1

)

R. 1356 Bedich, syn Vlašimv z Trnávky, prodal Petrovi,

rychtái lipenskému, ves Trnávku se dvory, lesy a vším píslu-

šenstvím za 50 k. gr. R. 1374 Václav z Trnávky manželce své

Elišce na dvoe poplužním 30 kop gr. vnem dal. Týž r. 1376,

když Eliška vno své z desk vymazati dala, prodal Bohušovi

z Drahotuš v Tr. dvr poplužní s 2 lány a tvrtí a s jedním

osedlým poplatným, naež Bohuš t. r. toto zboží a 272
k. gr.

roního platu prodal Zdekovi z Gekyn, kterýžto manželce své

Kunce r. 1381 na Gekyni, Trnávce a Lhot ivinov 140 kop

gr. vnem dal. Diva z Gekyn r. 1382 prodal tuto ást Trnávky

Lackovi z Krava, který ji pivtlil k Helštýnu.

Na druhé ásti této osady pipomíná se ješt r. 1452 vladyka

Beneš z Trnávky. Kdy tato ást ke zboží Helštýnskému pidlena
byla, neznámo. O soud Trnávky s Lipníkem r. 1678 viz Lipník. 2

)

Tršice

(do Tršic, v Tršicích), msteko západn od Lipníka. leží v do-

lin po obou stranách íky Olešnice. Námstí má podobu široké

ulice, v jejímž stedu stojí radnice, nkolik stavení a v sev. ásti

kostel (obr. 48., 49.). Z námstí vedou ti okres, silnice. Nad
námstím k severu zámek olomucké metropol, kapitoly s pi-

lehlými hospodáskými budovami a rybníkem. — Jméno odvozeno

jest od zakladatele Trcha, jehož potomci slují Tršici. 3
)

Místní trati: Malá a Hrubá strana, pod mstekem, Husí

kivda, Chaloupky, Beríkov, v Bránce, Nadyma, na Sýpkách.

9 Lipník, 21 záí 1349.

9 C. D. M., IV., 118, 317; XV., 57. Z. d. O., I., 22; II., 20; III., 12, 23;

IV., 7, 17. Kn. ph., III., 1424, 14~>0. A. G., XVI., 120.

3
) Odvozovat! Tršice od Tržíce, Tržišt není správným.
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Samoty jsou Prostední se 7 a Dolní mlýn s 9 obyv. R. 1794

bylo tu 95, r. 1900 190 ísel.

R. 1749 ítalo se zde 1 107 1

/8 m. polí obdlaných, 21478
m.

úhor, 25

V

2
m. zahrad; obec mla 76 m. pastvisk, 24 m. polí

obdlaných, 10 m. úhor a 115 m. lesa. Dle rektif. protokolu

naítáno bylo poddanských polí obdlaných 1257 m., \l v

/2 m.

zahrad a 19 m. pustých polí; obec mla 143 m. pastvisk a 11472 m.

lesa (u Hostinového dola 65

V

8
m. a u Chrasta 49

V

2
m.). Nyní

se tu ítá 1410 ha, z toho poplatných 1363 ha (polí 644 ha, luk

46 ha, zahrad 18 ha, vinohrad [chmelín] 29 ha, [nyní jsou

mnohé zrušeny a v pole promnny], pastvisk 21 ha a lesa 605 ha).

Velkostatku patí 794*55 ha.

Již ped rokem 1775 bylo dleno obecní pastvisko a les.

I pozdji dlili se obané o pozemky obecní
;
kolik každý dostal,

není možno urití.

Trati: (polní) Amerika, Bodejšky, ihadla, Dolní pole,

Farganík, Háj, Hostinv dl, Hošek, Housovee, Jezírka, Kamenec,

Kopaniny, Kozáky, Kíby pední a zadní, Mesla, Mesílka, na

Kopc, nad Bránky, nad Rybníky, Niva, Padlky, Padlíek, Pod-

horí, Poín, pod Lípou, Stádia, Tiheln, u Olešnice, u Poína,

u Pazdernice, Záhumenky, v Rybníku, za Dolním mlýnem, Zátš,

(lesní) Barvínkova se, Blá, Chrástka, Behonušky, Luba, ve

Šraku. V letech 1749 a 1756 uvádjí se ješt trati: Hrabinovy,

na Pšnace, na Krain, na Lánech, na první a druhé Kivé,

nad Záhejným, na Skálce, u Boží muky, u Chaloupek, u Kaple,

u Pastviska, u Sušírny, za Hruškou, za Dvorcem, za Zámeckým
rybníkem, za Vodinkou, za Vodikou, za Budiškou.

Okolí Tršic jest v okrese místem na starožitnosti nejbo-

hatším; r. 1872 na návrší smrem k Lipanm objeveno bylo

rozsáhlé pohebišt, které dle soudu Wanklova pochází z po-

sledních dob pohanských, a jehož nádoby representují ráz se-

veromoravský. Na tomto pohebišti vždy se zdarem kopali Dr.

Wankel, Havelka, Wurm, Dr. Bda Dudík, J. Uhlí, A. Telika,

J. Bém a j. Hroby jsou založeny v adách, na 3 kroky od sebe,

v nichž nalezeny byly bronzové jehlice, nože, 1

)
hlinné kroužky,

9 Zprávy komisse na pírodovdecké prozkoumání Moravy, oddlení

praehistorické ís. 1. r. 1909 píší, že v Tršicích nalezen byl krásný, neoby-

ejn bohat zdobený nž z doby kultury slezské, v níž jsou nože ídký.
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vejitý amulet z hlíny s bronzovým úškem, sklenné perly, štr-

chátka v podob ptáka a j. Na poli Hošek objevena byla osada

s keramikou páskovanou. Nalezeny nožíky pazourkové, drtidla,

sekery a j. U prostedního mlýna objeveno bylo osedlišt z nej-

pozdjší mladší doby. Též na poli za Hruškou nalezeno bylo

nkolik popelnic. Mnoho až dosud jest neprozkoumáno.

V archivu obec. chová se pamtní kniha z r, 1830 zalo-

žená tehdejším starostou Františkem Bémem a majestát císae

Františka, kterým se povolují obci tyi výroní trhy (v úterý

po Jménu Ježíš, ve stedu po sv. Janu Nep., ve stedu po Na-

rození P. Marie a ve stedu po sv. Martin).

R. 1794 bylo tu 613, r. 1900 1190 es. a kat. obyv.

K nejstarším rodinám, které pes 100 let jsou na rodných

domech, patí: Bemovy rody, Drápalova, Florykova. Janova,

Preanova, Vláilova, Zamazalova, Závodníkova a Zdailova.

Po válce 301eté naítáno 20 sedlák a 17 zahradník.

R. 1676 26 sedlák, 15 zahradník, 10 selských a 19 zahrad-

nických usedlostí pustých.

R. 1755 ítalo se 19 pololáník, 20 zahradník, 21 rusti-

kálních domka, 13 domk výmnkáských, obec. jatky a 4 obec*

domky.

K selské usedlosti se ítá 30 jiter, k chalupnické 20 mic.
Obyvatelé živí se polním hospodástvím

;
chmel tršický jest

daleko široko známým a hledaným, požívaje chvalné povsti.

Každoron konají se v míst okázale trhy na chmel. 1

)
Prkop-

níkem chmelaství jest zdejší rodák Ignác Floryk (nar. r. 1834),

který již r. 1861 první chmelin založil. Byl literárn inným
v oboru národohospodáském. R. 1883 zaujímaly chmeliny v Prší-

cích na 70 ha pdy, v okolí na 50 ha. Téhož r. založen spolek

chmelaský pro Tršice a okolí, který r. 1899 organisován byl

jako zemský chmelaský spolek. Florykovi dostalo se uznání tím,

že byl zvolen starostou obce a též poslancem do zemského

snmu, krom jiných úad, které všechny nezištn zastával.

9 Chmel tršický („moravský 44

) vyznamenává se krásnou barvou,

dobrým složením hlávek, velkým množstvím mouky a jemnou vní, tak že,

co se vn týe, nezstává za chmelem žateckým. Tak píši o nm odborníci.

Tía mezinárodní výstav ve Furstenfeld ve Štýrsku dostalo se mu tchto vy-

znamenání: 4 stíbrné medaile státní, 8 bronzových a 8 estných diplom.

20*
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Jednatelem spolku chmelaského byl uitel Donát, který též pi-

spl ku povznesení chmelaství a literárn inným byl.

V poslední dob ale chmelaství pokleslo nadvýrobou, ímž
ceny chmele poklesly, a že i v Nmecku chmel se pstuje. Kdežto

r. 1909 zabíral chmel v 92 obcích 624 ha plochy, r. 1913 jen

386 ha a r. 1915 312 ha.

Pstuje se se zdarem i cukrovka.

V míst jsou: 3 ezníci, 4 pekai, 5 hostinc, 6 kupc,,

3 obuvníci, 3 krejíi, 2 zámeníci, 6 stola, 2 kovái, 2 kolái,

sedlá, soustružník, kominík, obchod papírem a knihami, 3 mly-

nái a obchod umlým hnojivém.

Poddanské pomry. Jaké tu byly poddanské pomry,
poznáváme ze stížnosti Tršických podané zemskému hejtmanovi

r. 1463. Žalovali totiž na svého pána Nikodéma z Bobolusk, že

je obtžuje, aby ron 2 beky vína dováželi a vyšenkovali, že

jim káže více orati než jsou podle vymení povinni, že musí

obilí odvážeti a pivážeti, odkud jim káže, že musí drva sáhová

dlati a více paliva voziti než jsou povinni, že manželky musí

napísti 3 lokty pediva, a co se konopí nebo lnu nedostává, ze-

svého dodati, že musí konopí títi, že, když jedou do Olomouce,

za panské peníze maso nakupovati musí, a potom maso od pána

kupovati „a mnozí jsou sprostí, že tomu nerozumjí a neádi

by v tom pána svého hnvali"
;
zahradníci nebo podsedníci že

asto chodí hnj rozkydávati; když se rybníky loví, že pro zimu

ve vod státi nemohou, a tudíž žádají, aby jim bot rybáských

pjováno bylo; že ze tvrti nejsou povinni více než po pl
tetí kop ron nažiti, a žádají tudíž pi tom zachovánu býti

též aby pi tom zachováni byli ze tvrti toliko po tech kopách

obilí ozimniho a jarního svážeti, a konen, protože za hlásku

plat dávají, aby hláskou obtžováni nebyli. Komise od zemského

hejtmana vyslaná naznala takto: 1

)

Za vožení a vyšenkování 2 beek vína pánu ron kopu

gr. platiti mají; ze tvrti tikrát do roka orati mají ve výme,
jakž prostední tvrt roli na Tršicku podle prut na šíku a délku

vymena jest; jeden prut aby na ddin a druhý u pána v zámku

zstával; ze tvrti mají po 4 m. obilí ron do Olomouce aneb

tak daleko od Tršic odvézti anebo nakoupené pivézti; díví máji

') Na zámku v Tršicích, v nedli druhou v post.
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jeden sáh naroubati, nadlati a do kíže uložiti; paliva z každé

tvrti máji fru slušn naberouce z hor panských pivézti; mají

3 lokty pediva odvádti, a nedostává-li se lnu nebo konopí, má
pán dodati, a za každé 3 lokty pediva má jim pán po 1 gr.

platiti; ti kyty konopí z panského má každá hospodyn natíti

a pán má jim za to dáti jisti a piti podle slušnosti; kdo do

Olomouce jede. má pánu pro kuchy maso koupiti, než nejsou

povinni masa od pána kupovati; podsedníci nebo zahradníci mají

toliko jeden den ron hnj rozkydati; pán má pi rybolovu

škorn rybáské pjovati; každý ze tvrti má ron 2 1
/*, kopy

obilí ozimního nažiti, svázati a v kopy složití a ron po 3 kopách

obilí ozimního a jarního do stodoly panské svézti; nejsou povinni

na hlásku choditi, le by pána doma nebylo, a poteba toho

nastala, budou povinni po 2 neb 3 osobách na zámku dohlížeti,

a kdyby v zemi jaká potýka byla, jsou povinni jako jiní lidé

pánm svým okolo zámku hlídati.

Dle dominikální fasse z r. 1750 platili o sv. Jií 46 r. 30 kr.

gruntovní inže, za pedivo 10 r. 7 l

/2 kr., za obnovení rady 7 r.

48 kr., o sv. Václav gruntovní inže 50 r. 20 3
/4 kr., o hodech

7 r. 48 kr., z domk 15 r., z kovárny 12 r. a odvádli 152 slepic

a 2685 :

1

/2 vejce. Devt ezník z panství Tršiekého a Bystického

bylo povinno odvádti do Tršic 90 liber loje. Z krmy v Tršicích

se platilo 16 r., z mlýna zámeckého 45 r., z prostedního 40 r.

a z dolního 45 r.; pi dolním mlýn držela vrchnost stav; mlyná
zámecký a prostední dávali ron po i

/2 krmném vepi, dolní

celého vepe. Pastý toliko jeden byl roboty prost. Domkai
dominikální neplatili gruntovní inže, toliko po 2 r. domovní

inže.

Duchovní správa. Kostel Narození bl. P. Marie stával

již ve 14. stol. na námstí a byl dle objevených zbytk goti-

ckých oken r. 1905 pi bourání, v slohu got. R. 1642 byl Švédy

vypálen a ásten poboen; pestavbou pvodní sloh zrušen.

R. 1758 dne 8. kvtna byl Prusy vypálen, vž shoela a 2 zvony

se rozlily. R. 1839 dne 9. ervence shoela kostelní stecha. R.

1882 dány nové hodiny. Jelikož kostel nedostaoval a byl velmi

sešlý, vystavn nynjší v 1. 1905— 6 v barokovém slohu (obr. 50.)

;

má 3 oltáe (hlavní nákladem far. Ferd. Plachého), na vži s ho-

dinami 4 zvony (nejstarší z r. 1750). V zámku kaple P. Marie;

v obvodu obce 3 Boží muky.
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Na bývalém prastarém (pip. r. 1642) hbitov, od obce píliš

vzdáleném, kaple s v. Kunhuty
; pochovávalo se na nm s po.

— 1708, a z konce 18. stol. — 1857, kdy byl nynjší hbitov
zízen. V 18. stol. kolem kostela stával hbitov. V kapli hbitovní

se slouží jedenkrát do roka mše sv. — Jednopatrová fara na

námstí u kostela. Matriky poínají se r. 1666.

Prvn se pipomíná r. 1374 fará Racek. Zdá se, že v XVI.

stol. bylo v msteku hojn utrakvist, kteí katolickému farái

plat nechtli odvádti, tak že r. 1508 kapitola je na zaplacení de-

sátk za 2 roky obnosem 50 kop gr. žalovala. R. 1539 jmenoval se

fará Jan. R. 1560 Nikodém z Bobolusk na T., povolal sem za fa-
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ráe utrakvistického knze z Kokor, jehož jména neznáme, a vypudil

odtud po 2 letech katolického faráe Šimona, který své pohle-

dávky za farníky odevzdal biskupovi Markovi, který je nechal

marn Nikodémem z Bobolusk vymáhati. Biskup žádal od Niko-

déma, aby utrakvistického faráe do Olomouce ke zkoušce poslal;

než nadarmo. B. 1600 jmenuje se faráem Josef Mateický, za

nhož r. 1611 psobil zde jako katolický missioná František

Babský, minorita z Olomouce; po obnov katolictví stal se

faráem Kilián Novák, který r. 1613 na faru resignoval; po nm
Jan Taník. Jak dlouho tu psobil není známo

;
ale jisto jest,

že v 1. 1621— 1634 tu faráe nebylo a farnost tržická komendována

k Penicím, odkudž knz každou nedli v Tršicích konati ml
služby Boží, což se ale nedlo, jak ze stížnosti Doloplazských

z r. 1638 na jevo jde. To bylo též píinou, že Doloplazští nechtli

v odvetu povinné dávky farái v Penicích odvádti, a když

tento je vymáhal, stžovali si opt u konsistoe. Tmito stížnostmi

byla konsisto tou mrou obtžována, že Uoloplazským uložila

pokutu 100 šir. gr. pro kostel v Tršicích. Když pak Švédi r. 1642

kostel v T. zniili, tu bylo farníkm tršickým až do Penic do

kostela choditi tak dlouho, až nový kostel dostavn byl a fara,

což se stalo asi r. 1662. Žádali totiž t. r. Tršití o faráe, a když

žádosti jejich vyhovno nebylo, obrátili se poddaní z osad pi-

faených, k panství Veselskému slušících, na svého pána Jiího

Valeriana Podstatského z Prusinovic se žádostí, aby se za n
u konsistoe pimluvil, aby dostali bu vlastního faráe nebo

místního kaplana. Tužba farník tršických došla splnní teprve

r. 1672, kdy T. od farnosti penické odloueny byly a vlastního

faráe Tomáše Roberta dostaly.

Tomáš Robert vzdal se fary r. 1676. Z doby jeho pochází

fasse o píjmech fary tršické, sepsaná r. 1672 ješt faráem Svo-

bodou z Penic, která vykazuje: všechny desátky ze rži a ovsa

ve slám inily díve po 124 kopách každého obilí, nyní ale po

102 kopách. Od nkterých obyvatel v Doloplazích dostával po

8 m. rži a ovsa, ze mlýna hambalkovského I m. režné mouky,

z nkterých rolí v Lipanech 12 gr.
;
pole ml 5 m. a louku na

fru sena. Za sýry bral po 5 kr., což inilo 6 r., od patrona do-

stával 2 provázky díví a 3 beky piva. Dávka patronova r. 1885

obnosem 3000 zl. vykoupena. R. 1775 míval od pololáník v T.

po l
1
/2

m. rži a l
1

/2 m. ovsa, od zahradník po 12 sn. rži a 12
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byli; Jií Beránek (1676—f 1686), za nhož kostel ml jmní
rozpjeného mezi lidmi 3264 h., Jan Nebožítek

(
— 1709), Arnošt

Halama rytí z Giina
(

;
—1719), Martin Pluskal (—f 1750), Tobiáš

Kresta (—| 1770), František Drottner
(— f 1791), František Bulin

1808—f 1819, jenž založil školní nadaci na knihy, Antonín Juícek

(-|1831), Libor Cech (1839—f 1860). Fr. Chalupa (—1875) Jan

Oth (1893—1898). Za faráe Ferdinanda Plachého vyfaeny r. 1899

Doloplazy; ped tím Daskabát a Výkleky. R. 1913 nastoupil

Ferdinand Alexa.

Školství. Škola patí mezi nejstarší v okrese; pipomíná

se již r. 1622 a piškoleny k ní bývaly Daskabát, Doloplazy, Laz-

niky, Lipany, Pestavlky, Vacanovice, Výkleky, Svrov a Zákov.

Pokud pamti sáhají, stávala stará školní budova na . 28. až

do r. 1845, kdy postavena byla na . 126. nová školní budova,

jež ustoupila r. 1896 nové jednopatrové budov na . 183. Do
r. 1835 byla jednotídní. — r. 1884 dvojtídní, od r. 1909 jest

pi tetí tíd poboka.
Dle farní fasse z r. 1672 ml správce plat od obcí ke škole

patících a školní plat z dítek Dle protokolu z r. 1779 dostával

7 kop 9 snop rži, což mu dováženo bylo, z Výklek 2 r., z Das-

kabátu 1 r. 26 kr., od sedlák po 4 a od chalupník po 2 vej-

cích; ml koledu a plat jako varhaník. Školní plat msíní býval

z dítte 14 kr.
;
chudobné neplatily. Výkup za naturální dávky

obnáší 603 zl., a ješt r. 1856 za koledu 5 r. 26 á
/5 kr. míval.

Jako správci školy jsou známi: Daniel Hužva 1666, který

r. 1693 ješt žil; r. 1710 zemeli Bernard Termann v lednu

a o Vánocích František Koí. V 1. 1742 — 1 787tých psobil na škole

Josef Bóhm, za nhož r. 1778 vyškoleny Lazniky s Výkiekami, Zá-

kovem a Svrovem. Po nm nastoupil Jan Koí, za nhož r. 1789

odškoleny byly Doloplazy, kamž i dítky z Daskabátu do školy cho-

dily. Max Koí
(
— 1849), Ignác Hložek (— f 1864), Jan Koblížek

(— 1889), za nhož vyškoleny byly Lipany a Vacanovice r. 1888.

Za Josefa Vilímka (— 1912) byla r. 1909 živnostenská škola

pokraovací otevena, Emil Holena (1912— 1915). za nhož zí-

zena mšanská škola (1914); editelem jejím jmenován Bohumil

Antonovi.

R. 1912 postavena byla zimní hospodáská (chmelaská)

školní budova.
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Spolky a pamtihodné události. R. 1861 založena

Jbyla Obanská beseda; jiné spolky: chmelaský, emeslnický, ha-

sický, lidumil, Sokol, Orel, agrární dorost, Národní Jednota, odbor

Ústední Matice školské, všeodborové sdružení, okrašlovací, sv.

Terezie, místní pojišovna dobytka, rolnicko-mlékaské družstvo.

R. 1861 postavena radnice. R. 1863 uspoádána byla velká

slavnost Cyrillo-Methodjská, která se opakovala ron až do

,r. 1874. R. 1903 postavena byla rolnická mlékárna, r. 1911 za-

ložen byl obecní park na památku 601etého panování cis. Frant.

Josefa I. Odvodnní pozemk provedeno bylo r. 1908. R. 1899

postavil chmelaský spolek tržnici, v níž se prodá ron
2COO—2500 q chmele.

V míst jest poštovní a telegrafní úad.

Požáry 19. ervence 1830 a dne 10. záí 1865 vyžádaly

si velkých obtí. Pi prvním shoelo 41 . (s kostelem, farou,

školou, zámkem a panskými budovami), pi druhém požáru sho-

elo 56 .
Na choleru zemelo r. 1832 23, r. 1836 69 a r. 1866 21 osob.

Pádem dobytka r. 1845 zahynulo 65 kus.
Povodn: 23./7. 1865, 10./8. 1874 a r. 1885. Škoda zpso-

bená krupobitím 3./6. 1903 byla odhadnuta na 300.000 K. Dne

7. srpna 1914 prtrží mraen v noci rozvodnil se místní potok

a odplavil nkolik stavení.

Znamenitjší rodáci: V zámku narodil se 4. dubna 1774

Vincenc Grimm svob. pan ze Sdenu, dobrodinec chudiny a far-

ního chrámu Pán, kterému ve své závti poruil 30.000 zl.

Hynek Florýk (nar. 25. února 1834) rolník, zakladatel mo-
ravského chmelaství.

Bohuslav Orel (vlastn Zdail), nadjný virtuos na housle,

nar. 1897.

Djiny. R. 1251 dal biskup Bruno T., které patily ke

kostelu olomuckému, v manství svému panoši Berchtoldovi, který

jako inži z toho zboží kapitole ž.to odvádti byl povinen.

Pozdji byly T. majetkem rodu vladyího. Tak r. 1282 pi-

pomíná se Oneš a r. 1359 Herš z T, 1

)
R. 1360 dal Náhrad z T.

své manželce Ann na T. 50 kop gr. vnem s podmínkou, že

9 V nekrologu kapitolním pipomíná se, rok ale jest neznámý, že Šebek

z Tršic dal kostelu krom jiného 1 h. Archiv f. osterr. Geschichte 65, 47 7.
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její dívjší vno a sice na T. 30 kop gr. a na Othibech 20

kop gr. z desk bude vymazáno. R. 1364 platily T. v Olomouci

5

V

2 gr. mýtného. V tch dobách byly na T. dva rody, z nichž

každý díl držel.

R. 1364 Líbán a Zdenk, brati z T., zastavili za dluh

60 kop gr., který mli u Valentina z Pestavlk, 6 1. v T. a spol-

ili se násl. roku na své zboží v T. a v Blé. R. 1368 vzpomíná

se bratí Zdeka, Racka a Dticha z T., z nichž poslednímu,

který se psal též z Nitkovic, KunKa, svobodná, prodala 2 1. v TI

i s pastvinami. Tito ti brati t. r. Unce z Roštní prodali v T.

dvr, 3 1., podsedek, zahradu a j.; Racek pak a Zdenk postou-

pili Ann z Kokor a jejímu manželovi Bohunkovi z Kožušan
v T. vnem 2 1., 7 krem, 6 zahrad, a k tomu pidali les na

pálení a stavní, vše v cen 200 kop gr. R. 1373 Racek a Dtich,
knží brati z T., prodali v T. Valentinovi z Pestavlk 7 1. po-

platných, na nichž a na 2 l

/2 tvrti v Bystici tento své manželce

Elišce 180 kop gr. vnem dal a na vsi Blé jí 10 kop gr. ro.

platu pojistil. Jelikož ale zboží toto Zdenk již díve u židovky

Liy v Olomouci zadlužil a rukojmími byli Unka z Penic a Liban

z T., byli tito r. 1374 pohnáni a narovnání uinno takové, že

Unka po roce židovku vyplatí a potom v T. se uváže. R. 1376

dali výše jmenovaní knží brati odpor, kouce, že Liban nemá
žádného práva na T. Toho r. Valentin z Pestavlk prodal onch
7 1. markrabti a tento je dal lénem Unce z Majetína a jeho

mužským potomkm. — Druhou ást zboží Tršického drželi Med-

vídek z T. a Václav Rus z Doloplaz, který se též psal z T. Tito

se svolením markrabte r. 1371 zamnili s Unkou z Majetína

a jeho synem Viknanem své zboží, totiž tetinu T., tetinu Blé
a tetinu rychty v Blé za jeho zboží Svisedlice bez tí tvrtí.

Medvídek postoupil i své ostatní podíly na T. a Blé témuž Unce,

když byl matei své Ann, manželce Vlka z Rataj, vno vyplatil,

a Herš z Roketnice proti tomu oznámil, že Medvídek nemá
tolik na vsi Blé, že mu na ní toliko 2 díly, pllán a mlýništ

patí. Unka z Majetína dal r. 1373 manželce syna svého Gertrud

100 kop gr. na T. vnem a to tak, že její vno na Buku bylo

z desk vymazáno, a Unka jí své vno na T., kteréž od Bohunka

Saka z Kojišova a jeho manželky Anny toho r. koupil, totiž,

dvr a 6 kop gr. platu dal. Tomu dal odpor bratr Anin Zdenk:

z Kokor ka, že má lepší právo na T.
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R. 1374 pohnal Unka z Majetína faráe tršického Racka,

že mu nálezem panským rychta v T. patí, a že jej Racek se

svým bratrem Zdekem u olomouckého žida ernocha zavadil,,

a dal písud t. j. zaplatil poplatek za vyhranou pi. Zárove
pohnal Libana z T.. žernu drží tetinu rybníka. R. 1376 dosvdil

Unka, že dostal od markrabte Jošta v T. lénem 12 1., 4 krmy,

2 zahrady a dvr poplužní. Když pak r. 1377 Lia židovka a syn.

její Francelin z Olomouce, co jim soudem piknuto bylo, a na
zvdni byli, totiž tvrz, mlýn, rybník a lesy v T., Unce prodali,

byl tento jediným pánem na T.

R. 1384 dal Unka výše jmenované Gertrud na mlýn a ryb-

níku v T. a na dvou dílech vsi Blé vyjímaje, co jest lénem,

120 kop gr. vnem k rukám Voka z Krava. Tato r. 1398 zapsala

na vn svém v T. Ješkovi Pušce z Kunštátu na lidech po-

platných 2 kopy gr. roního platu a Sulíkovi z Konice 1 kopu

gr., naež na zboží své v T. vzala své dítky a pozdji též i své

bratry Bohuše a Jana ze Sumvaldu na spolek.

Tento spolek stal se píinou dlouholetých spor. Yiknan

totiž pedešel smrtí otce svého Unku, a když zemel, spadlo

léno tršické i s podacím na markrabte Jošta, který je prodal

roku 1405 Lackovi z Krava, sprostiv zboží lenních závazk
i dluh židovských. Hned na to pohnal Oldich Stoš z Bránic

Lacka, že mu drží základ jeho T., kde on se zavázal židm za

Viknana. Páni nalezli, že Stoš nemaje dostatených prkaz
phon ztratil, nikoliv ale své právo. I Jan ze Sumvaldu pohnal

Lacka, že mu drží zboží v T. Lacek z Krava prodal r. 1406 toto

zboží Václavovi Rusovi a Hanušovi, bratrm z Doloplaz. Tyto

pohnali hned téhož roku Adam, knz ze Sumvaldu, jako poruník
ddic po Bohuši ze Sumvaldu, a Adámek z Pestavlk; poslední

že mu drží 9 1., které bratr jeho Valentin bez jeho svolení pro-

dal, a které po smrti Valentinov na spadly. Též Sulík z Ko-
nice pohnal bratry Václava a Hanuše z Doloplaz, že mu drží

hivnu platu v T., ježto mu Viknanová v jeho právu dala. Roku
1407 pohnal bratry z Doloplaz Erhard Puška z Kunštátu a opt
Jan ze Sumvaldu. Týž Jan ze Sumvaldu r. 1409 vkladu odpo-

roval, což se optovalo v letech 1412 a 1414. Též syni Bohuše
ze Sumvaldu Hynek a Bohuš dali do desk odpor vložiti. Než

odpory ty byly marný.

Václav Rus z Doloplaz svým odprcm pímo neodpovídal,.
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nýbrž hájil se tím, že v letech 1408 a 1409 pohnal Petra z Krava
a z Plumlova a Petra ze Strážnice, kteí za Lacka ruili, že mu
slíbili zboží Tršické isté v desky vložiti a zpraviti, a naposledy

pohnal r. 1414 samého Lacka, že mu ml zboží Tršické svobodné

v desky vložiti.

R. 1407 dali Václav Rus z Doloplaz a z T. manželce své

Ann z Krásna na 5 1., a Hanuš z Doloplaz a z T. manželce

své Markét též na 5 1. po l l

/2 kop gr. roního platu vnem,
což obé otec jejich Bušek z Krásna pijal. Nad to Václav se

souhlasem Hanušovým Skonce, manželce Bedicha z Krumsína,

na 5 1. poplatných v T. 5 kop gr. roního platu vykázal. Na to

se Václav Rus, Aleš, Hanuš a Václav z Doloplaz na vše zboží

své spolili. R. 1412 Václav Rus ze zvláštní pízn se souhlasem

Václava z Doloplaz dal ješt manželce své Ann na zboží Tršickém

2

7

, kopy gr. roního platu vnem.
R. 1437 Václav Rus a Hanuš prodali zboží Tršické Mladot

z Prusinovic, který manželce své Anežce z Roketnice na nm
36 kop gr. roního platu vykázal. Mladotu téhož r. pohnal Hynek

z Pornic, syn Bohuše ze Šumvaldu, že mu odkoupil základu

a následujícího roku týmže pohonem jej pohnal Zbynk z Mo-

ravan. Mladota z Prusinovic zase obžaloval r. 1447 Jana Mar-

šálka z Hincendorfu a z Tuap, že mu slíbil za zprávu za zboží

Tršické. Anežka, vdova po Mladotovi z Prusinovic, pohnala r. 1460

Jana Tunkla z Brníka, že jí služebníci jeho otce pepadli v noci

v mírné zemi tvrz tršickou, pobrali a drží. Markéta z Prusinovic,

dcera Mladotova, vzala r. 1464 manžela svého Bohuslava z Kokor

pes odpor Jana ze Železné na T. na spolek. Témuž Bohusla-

vovi postoupil r. 1466 Klement z Penic dvr zátšský zvaný

Piknov. R. 1480 vložil Bohuslav z Kokor druhé manželce své

Markét z Vrahovic na vsi a tvrzi T. 500 zl. uh. ku pravému

jejímu vnnému právu. 1

)
Týž Bohuslav, neznámo kdy, stžuje si

do Olomuan, že mu proti zápisu dvr v Kokorách spálili

a dobytek mu i Tršickým pobrali. 2
)

Bohuslav se synem svým

Zavišem darovali kostelu sv. Michala v Olomouci roní inže

z T. 10 kop gr.

Bohuslavv syn Záviš vzal r. 1499 strýce svého Hynka

z Vrahovic na spolek na Tršickou tvrz a r. 1501 prodal mu,

») Z. d. O., XIII. (netišt.), 19.

a
) Bez data v A. S., II., . 91.
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jeho manželce Zuzan z Prostjova a jeho ddicm tvrz a ves

T. se dvorem a kostelním podacím, pustou ves Othiby se dvorem,

pustou ves Blu, ves Zákovice, ve které jest pl manství a pl
ddictví i s dvorem a Zatš se dvorem a píslušenstvím za

3.400 zl.
1

)
Zuzana vzala r. 1514 syna svého Jana z Kunovic na

hrad T. na spolek, který vše r. 1517 prodal Jetichovi z Prusi-

novic na Podštát. 2
)

Tento r. 1520 prodal obyvatelm Tršic

odúmrt tak, že mu o sv. Martin z každého sedlišt dají husu

vykrmenou, 3
)

a brzo na to prodal toto zboží Jiíkovi Žabkovi

z Limberka. 4
)

Jií Žabka r. 1525 uinil smlouvu zámnnou s olomuckou

kapitolou, dle níž tato kus pastviska v Penicích na založení

rybníka postoupila, zaež on Penicím pastviska u Zákova a za

Teskem pikázal, od robot pánm tršickým osvobodil a se za-

vázal škody, které by rybník Penickým zpsobiti mohl, nahra-

diti.
5
)
Na jeho žádost povýšil král Ludvík ves T. optn na

mstys, dal mu všechna píslušná práva jako pivo, víno a pálené

šenkovati, pivovary stavtí; povolil týdn v pondlí trh a od

pondlka po sv. Kunhut po celý týden výroní trh; dal mu právo

peet a sice pl žlutého orla v poli barvy nebeské, pod ním

dv bílá bevna a pod tím žlutou žabku voskem erným. 6
)
Jiík

Žabka zapsal r. 1530 manželce své Dorot Neudekarce z Neudeku

na msteku s jeho písl. 800 kop gr, es. ku pravému jejímu

vnnému právu 7
), ale již r. 1532 prodal vše i s dvma lovky

v Laznikách Žibidovi z Bobolusk 8
), manoví biskupskému, který

své manželce Elišce z Vojslavic zapsal na msteku Tršicích

1400 zl., ku pravému vnnému právu. 9
)

Jeho syn Nikodém r. 1566 okolo Nanebevstoupení Pán
svou louku zvanou „Kvyarovská* zamnil Matjovi Jakubicovi,.

dvoákovi v Horních Laznikách, za dva kusy lesa „ Vrakový
u

') Tržíce, v nedli kvtnou 1501.

0 Z. d. O., XVIII., 6.

;!

) Z. d. O., XXII., 7.

4
) Tršice, v pátek den sv. Vita 1520.

5
) Olomouc, v úterý po nedli Laetare 1525.

') Pešt, pondlí po sv. Vincenci 1526.

7
) Z. d. O., XXIII., 2.

8
) Z. d. O., XX11I., 10.

°) Z. d. O., XXIII., 12.
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a na „Skaliskách" 1

)
a r. 1568 zapsal zámek i msteko s kost.

podacím, mlýnem, dvorem a pivovarem, ves Othiby, ve vsi

Lasinkách 2 lovky, ves pustou Blou, v. p. Zatiš, pl p. v.

Zákovska a vším písl. 2
)
biskupovi Vilémovi Prusinovskému za

9.000 zl., který toto zboží ke stolnímu statku biskupství pipojil.

Než dle psané cedule v nedli provodní r. 1568 na pedhradí

olomuckm shledáno, že Nikodém ped prodejem zámek, pivovar

a hospodáská stavení ádn obral. Pobrali stoly, stolice, ložnice,

zámky, okovy s etzí od studní a j. Pi této píležitosti stžovali

si Tršití do Nikodéma, že pivovar proti obdarování jest postaven

na jejich grunt, a že žádali za jeho zvdní
;
že jim odal nivku

a pl louky na Olešnici a k zámku pipojil; že, když jej sthovali,

je stravou a kon obrokem nefedroval, že zstal svým služebníkm

dlužen, že jednotlivce utiskoval a mnohé jiné.

Vilém Prusinovský ješt téhož roku penechal Tršické zboží

kapitole za to, že mu odstoupila Prasklice, Kekovice, Podbežice

a Vlaštoviky. 3
)
Než zdá se, že zámna tato na ten as zstala

pouze na papíe. Nebo r. 1577 tetí nástupce Viléma Prusinov-

ského, biskup Jan z Tele, pi sv. Jan Kt. na snm v Olomouci

iní s Hynkem Bruntálským z Vrbna a na Bystici, který jako

man biskupský T. ddin držel, smlouvu o statek Tršický, aby

bylo manství s nho peneseno, a aby statek Tršický se Vsí Novou

ili Daskabátem patil ke stolnímu statku biskupství. Za to dal

Hynkovi Varhoš. Tato smlouva byla r. 1581 v pondlí ped
památkou sv. Fabiana a Šebestiána v Olomouci na snm v desky

zapsána. V kterém roce se stalo zboží Tršické statkem kapitolním,

nelze s jistotou udati.

V zámku (obr. 51.) v T. bývali až do r. 1848 vrchnostenští

úedníci. Od té doby najímají si jej olomutí kanovníci pro

letní pobyt. Za barona Kónigsbrunna (f 1880) byl zámek opraven

a zízen pi nm park.

R. 1820 dostalo se Tršicím práva výroních trh.

V obvodu této obce leží pusté vsi Blá a Zatš. O Blé
stala se astjší zmínka v djinách Tršic. K tomu dlužno ješt

dodati, že r. 1383 uvádí se jako bývalý rychtá z Blé Haynlin.

Ú Olomouc, tvrtek po Navštívení P. Marie 1572,

2) Z. d. O., XXVIII., 11.

3
) List na to bez místa, v úterý den sv. Petra a Pavla 1568.
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R. 1399 pipomíná se Jan z Blé, kterému Jan Mráz, biskup

olomucký, dal pro jeho zásluhy ves Bílovice lénem. (Schriften

der hist. stát. Sektion 1895 str. 9.), a r. 1408 Sudek ze Zákovic
pijal Annu, svou dceru, a manžela jejího Jana ze Smržová,,

purkrabího na Blé, na spolek.

Zatš patil vladykám z Penic. R. 1356 Matj ze Zatšic

bratrovi svému Filipovi z Penic prodal vše, co ml v Zatšicích,

za 18 kop g. Témuž prodal Valentin z Pestavlk vše, co v té

vsi ml. Filip z Penic r. 1381 manželce své Bohunce dal na

Penikách a na J

/4
díle vsi Zatše 25 kop gr. vnem a t. r.

Dománek z Peniek manželce své Elišce dal na Penikách
a na 1

/4 dílu lesa Zatše 25 kop gr. vnem. R. 1389 týž Dománek
dal druhé manželce své Ev na pl vsi Zatše, dvoe a podsedku

25 kop gr. vnem a pevedl vno její z Peniek na Zatš. R-

1391 Viknan z Majetína prodal Valentinovi z Pestavlk tvrtinu

Zatše, jak to dostal od markrabte Jošta. Eva, vdova po Domán-
kovi, pijala r. 1407 své dítky a dítky Otíka z Penic na své

vno v Zatši na spolek. R. 1446 prodal Ješek z Penic Filipovi r

bratrovi svému, mimo jiné též V4 dvora v Zatši. R. 1448 dal

Mikeš z Lazniek Václavovi z Lazniek luenu zvanou Zatšov.

R. 1465 prodali Vít a Klement z Penic dvr Zatš s píslušen-

stvím Bohuslavovi z Kokor a z Tršic za 180 zl. uh. 1

)
Od té

doby patí k Tršicím. 2
)

Tupec

(do Tupce), samostatná katastrální a politická obec, leží sz. Lip-

níka na mírném svahu po obou stranách okresní silnice, ale

pece bez ladu a skladu.

1

) Perov, v sobotu den sv. Václava 1465.

2
) C. D. M., IV., 207; IX., 241, 336; X., 82; XI., 287; XII., 170; XV.,

94; Z. d. O., I., 22, 36, 43, 45, 57, 60; II., 1, 3, 12, 14, 69, 70; III., 16, 18,

29; IV., 8, 13, 33; VI., 11, 23, 60; VII., 9, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 46; VIII.,

15; X., 7, 20, 35, 57; XI., 3, 21; XII., 19, l, 33; XVI., 13, 23; XVII., 21;

XVIII., 6; XXII., 7; XXIII., 2, 10, 12; XXVIII., 11; XXIX., 46. Kn. ph., I.,

81, 156, 168, 169, 172, 318; písud . 81, 172, 318, 411, 529, 749, 956; II.,

315, 3S3
;

III., 356, 516, 855; IV., 229; V., 169; G. M. M„ 1878, str. 169. a roé.

27. str. 299. as. Ol. Mus., 1886, str. 35, 1887; str. 88, 1892, str. 101, 1896,

str. 62. Arch. Sel., II., . 91. Slavik, Morava, str. 213.



Uprosted návsi (obr. 52.) kaple.

K obci patí železniní domek.

Místní tra: Ulika.

R. 1794 bylo zde 28, r. 1900 36 .

Dle katastru z r. 1749 ítalo se ve vsi poddanských polí

obdlaných 42 m., pastvisk 5 e
/8 m. a obec. pastviska 2 m. Nyní

iní katastr 249 ha, z toho poplatných 240 h (polí 203 ha, luk

18 ha, zahrad 15 ha, pastvisk 4*19 ha). Velkostatku patí 166-76 ha.

Obec. polí 4*19 ha a pastvisk 5*18 ha. R. 1867 zamnila obec svj

pozemek za vrchnostenský, kterýžto byl potom tím zpsobem roz-

dlen, že zahradníci, jichž jest 11, dostali po 3 m., a domkai

spolen dostali jeden díl zahradnický.

Trati: Dílnice, Dolinky, Dubina, Hrušky a u Lípy, Hra,
Kelišky, Kl, Kopaniny, na Kout, Lube, nad Lubnou, Mok,
Okrouhlá, Ouzky, Ovárny, Roubanina, Široký, za Ulikou, za

Vápenkou, Výmny.
R. 1794 166, r. 1900 243 es. a kat. obyv.

Nejstarší rod, který zárove pes 100 let drží rodný dm,
jest Hlobilv.

R. 1609 bylo zde 11 zahradník a 3 chalupníci. Po válce

301eté staroosedlých 9, 3 nov osedlí, 3 domky r. 1665 nov po-

stavené mly 3 achtele lánu. R. 1775 naítáno 11 zahradník,

14 domka bez polí a 4 domky patící k Dol. Újezdu. K za-

hradnické usedlosti patí 25 m., k domkaské 2— 16 m. Obyva-

telé živí se polním hospodástvím. ást nachází živnost pi pan-

ském dvoe a ve skalách.

V obci jsou 2 hostince, pokrýva a obuvník.

Pomry poddanské. R. 1609 platili: gruntovní inže

4 r. 18 gr. 6 1

/2
d., za 7 kop a 20 vajec lr. 17 gr. 1 d., za robotu

a z pastviska 2 r. 2 gr. 6 d., za 41 slepice 2 r. 28 gr., z rolí 2 r.,

a dávali 34 m. ovsa ospového. Chalupníci platili toliko inži

gruntovní a z kluí.

R. 1700 dávali osadníci gruntovní inže 12 r. 30 kr. 3 d,

za vejce 2 r. 28 kr. 3 d., za slepice 5 r. 8 kr., z luk a pastvin

4 r. 29 kr. 5 d. a devní inže 6 r. 29 kr. 4 d. a dávali 500 kus
šindela, 11 kop pícních otýpek pro ovce, pediva 28

V

2 libry (každý

v2 kusá nebo 6 1

/2
kr.); kupovali ryb za 5 r. a o hodech krávu.

Roboty konali toliko pší bu pi svém dvoe, nebo kde

bylo teba. Domkai platili za robotu po 1 r. 24 kr. a roboto-

21
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váli po 2 dnech ve žních. Domkai patící k Dol. Újezdu platili

robotní inže po 1 r., robotovali po dvou dnech ve žních a byli

povinni nadlati každý dva sáhy díví. R. 1776 bylo dovoleno

zahradníkm dobytek svj spolen s panským pasti, za jim

ale ron žádati bylo. Sedm zahradník tupeckých robotovalo

od sv. Jana do sv. Václava po 5 dnech týdn; mlo ale z milosti

týdn jeden den darovaný. Ostatní as robotovali po 2 dnech

týdn.

Ke kostelu patili pvodn do Oseká, kamž místo desátku

odvádli 6 mázv a 2 žejdlíky rozpuštného másla. Když r. 1787

byla v Dol. Újezd zízena duchovní správa, byli tam pifaeni.

Do školy chodili též do Oseká, od r. 1788 do Dol. Újezda.

R. 1908 na oslavu 601etého jubilea panování císae Frant. Jos. I.

postavili si pízemní jednotídní školu za vsí, jejímž prvním

správcem jmenován byl Antonín Zamazal.

Spolk v obci není. Poštou patí T. k Dol. Újezdu.

R. 1903 3. ervna a r. 1912 9. ervence zniilo krupobití

osení.

Požáry jsou zaznamenány: r. 1850 vyhoelo 8 ., r. 1855

24 ., r. 1858 dvr, r. 1862 3 . a r. 1863 7 .
Na choleru zemelo r. 1836 8 a r. 1866 5 osob.

R. 1895 zízen byl v obci vodovod.

Djiny. Tupec ml své vladyí rody. R. 1275 pipomíná

se Ratibo z T. V následujícím století bývaly v T. dva dvory

a tudíž i rzní majitelé.

Na jednom sedl Pibyslav z T., který r. 1353 prodal l
1

/2

1. s lesy Vítovi z T. a jeho manželce Rudislav za 16 kop gr.

Vít z Tupce, který koupil r. 1371 od Mojžíše z Ghylce v Lazní-

kách dvr poplužní, a od Mikeše Kvašovce z Lazniek též dvr
poplužní, prodal t. r. Kuníkovi z Drahotuš v T. onen první dvr,

7 tvrtí poplatných a 2 podsedky se vším písl., naež tento

100 kop gr. vna Markety, vdovy po Litoldovi z Pavlovic, pe-
vedl z Pavlovic na T., z kteréhož vna ona 80 kop Bohušovi

z Drahotuš a 20 kop své dcei Kan postoupila. Kana tchto

20 kop r. 1377 zekla se ve prospclj Bohuše z Drahotuš. Témuž
Bohušovi prodal r. 1371 Oldich z Prosenic v Chylci a v T.

2 3
/4 1. a zahradu. Bohuš vzal na své zboží v T. Jana, bratra

svého, na spolek, a prodal r. 1381 Matjovi a Mikulášovi z Mora-

vian 1V2 1. v T.

21 *
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R. 1373 pipomínají se též Dluhomil a Mikuláš z T., synové

Vojslavy z T. Dluhomil dal manželce své Ann r. 1377 na polo-

vici dvora a zahrad v T. vnem 22V2
kop gr. Manželka po jeho

smrti provdala se za Jiíka z Hrušic a prodala vno své v 1\

výše jmenovaným Matjovi a Mikulášovi z Moravian.

Mikuláš z T. dal manželce své Vichn na druhé polovici

dvora na nadbyt, zahrad a velké louce za souhlasu Velislava

z Lazniek 25 kop gr. vnem. Po smrti Mikulášov provdala se

Vichna za Štpána z Týnce, kteréhož r. 1397 vzala na vno své

na spolek. Týž pohnal t. r. vdovu po Ondeji z T., že ml mu
dáti zapsati louky a ona pekážela. Milota z Lazniek pevedl

r. 1399 vno Vichnino na lán poplatný a mlýn v Laznikách

a prodal zboží její v T. Janovi z Vladyího Újezda, který vno
manželky své Anny 16 kop gr. pevedl z Vladyího Újezda na

T., a kdyby co scházelo, má se doplniti z druhé polovice dvora.

Jan z T., bratr Anin, to pijal.

Jan z T. pohnal r. 1406 markrabte Jošta, že mu držel

zbožíko jeho Bohuslavice nad Lipníkem. Jan z T. ml za man-
želku Ofku, která r. 1407 se s ním slouila na pl dvora svobod-

ného, kdež mla 10 kop gr. vnem. Této Ofce Anna, vdova po Ja-

novi z Lazník, prodala r.1415 své vnné právo, které mla v T.

na polovici lánu a 2 loukách, naež Ofka vzala manžela svého na

spolek na svobodný dvr, 2 zahrady a j., co v Dolním T. mla.
Když Jan zemel, prodala r. 1417 Ofka své vnné právo na

svobodném dvoe 15 kop gr. Oldichovi z Vladyího Újezda,

a vzala r. 1420 druhého manžela Barton na spolek. Proti tomu

spolku dala Dorota, vdova po Litoldovi z T., odpor, kouc, že

ona má právo na ddiné zboží v T. Na tomto zboží pipomíná

se r. 1437 Mikuláš z T., kterého jeho manželka Markéta z Vina
vzala na spolek na dvr ve Vinarech. R. 1446 pohnala Markéta

z T. a z Moštnice Mikuláše z T., že jí drží dolní dvr v T. r

její ddictví.

R. 1447 Mikuláš z T. dal druhé manželce své Ofce ze Lhoty

na dvoe a píslušenství v T. vnem 75 kop gr. a ustanovil ji

porunicí svých dítek, pokud zstane vdovou. Kdyby se ale vdala,.

má býti poruníkem jeho dítek Jan Diva ze Šišmy, který jí vnu
vyplatí.

R. 1452 prodal Mikuláš z T. Kižíkovi z T., kterýžto se již

r. 1446 pipomíná ve Vladyím Újezd, 1 lán s- dvma poddanými
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(clovky) a píslušenstvím za 80 kop gr. R. 1466 Kižík z T.

postoupil Mikulášovi z T. šest tvrtí pole v T.

R. 1510 Jan z Svrova a na Tupci vložil manželce své

Elišce z Kokor 150 zl. ku pravému jejímu vnnému právu 1

)
na

T., kteréž Petr ze Svrova pijal. R. 1523 Mikuláš z T. a ze

Svrova prodal tvrz a ves T. za 1.200 k. gr. míš. Janovi z Pern-

štýna, od kteréž doby tato ást patila k Helštýnu.

Na jiné ásti T. pipomíná se r. 1384 Petík z Petvaldu,

na nmž Diva z Gekyn 2 kopy gr., které na 1V4 1. v T. pojištny

byly, právem dobyl, a ihned Viknanovi a otci jeho Unce z Majetína

daroval. R. 1389 Rareš Gihovka rytí z Gihovic, Viknan z Maje-

tína, Protivec z Gekyn a Štpán z Dobronic, rukojmí za vno,
pevedli vno Gecilie, manželky Petíka z T., 100 kop gr. z Buku
na T., na dvr, na 5 tvrtí poplatných, 2 podsedky a pl vsi

Židlochova. R. 1402 Jan a Václav, brati z Gihovic, slíbili Petí-

kovi z Petvaldu a jeho synm Hynkovi a Jiíkovi, jimž dvr
v T. za 27

V

2 k. gr. prodali, že jej v desky vloží. R. 1406 Jiík

ze Žeranovic dal manželce své Ofce v T. na dvoe svobodném

a polovici krmy 3772 k. gr. vnem a Diva ze Šišmy to pijal.

R. 1417 Katruše z T. vzala na spolek manžela svého Jana

z Vladyího Újezda na svj dvr v T. Tomuto spolku dal jménem
královým odpor Václav Rechenberk a pohnal Katruši, že mu drží

dvr, který mu králova Milost dala. R. 1418 pohnala Dorota

z T. Jana z T., že jí v T. odkoupil ddictví béz její vle a ona

jest toho zpupnou ddikou od svých erb. Katruše vzala r. 1418

manžela svého na spolek na své zboží ve Vladyím Újezd, totiž

na dvr ddiný o 3 tvrtích a podsedek. Proto jej Hynek z Pet-
valdu r. 1419 pohnal, že mu drží v T. 6 tvrtí, v Újezd Vla-

dyím dvr a zahradu, a pohnal též jeho manželku Katruši, že jej

na spolek vzala a jemu v desky kladla, ježto sama nieho v deskách

nemá. O Katruši dje se naposledy zmínka r. 1437, že byla pi-

vezena nemocná do Olomouce, a že muž jí prosil roku nemocného.

R. 1437 byla tato ást majetkem Pardusa z Petvaldu

a z T., po nmž ji držel Jan, syn jeho, který r. 1480 pohnal

Pavla, syna Tomekova z Dol. Újezda. že mu drží dvr v Dol.

Újezd. Tento Jan psal se r. 1491 Jan Tupecký z Petvaldu
a r. 4500 urozený pán Jan Tupecký. R. 1560 držel toto zboží

) Z d. O., XVII., 9.
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pan Vilém Syínek. Hynek z Vrbna, pán na Helfštýn, držel již

celou ves, zrušil staré dvory a postavil nový.

Mimo výše jmenované pipomínají se z rodu vladyk z T.

:

r. 1406 Michal z T., Kištan z T. a Anna z T., provdaná za

Všebora z Rájce.

R. 1864 vykoupila vrchnost právo pastevní. 1

)

Týn

(do Týna, v Týn), samostatná katastrální a politická obec, jv.

Lipníka na úpatí a svahu hory Helštýnu, na levém behu Bevy
(obr. 53). Pvodní ddina tvoí ulici, podobn i Novosady. Jiné

místní trati: Kopánky, Zakostelí a Báchora mají domy roz-

troušeny.

V míst jest pouze dvr; k obci patí samoty Helštýn

a Prostední mlýn.

R. 1794 ml 65, r. 1900 120 dom, ale 124 ísel, z nichž

4 ísla Bevou byla odplavena. Na Novosadech jsou ped domy
zahrádky, uprosted ddiny rybníek. Pro svou polohu a blízké

lesy jest obec oblíbeným výletním místem a pobytem zvlášt

Vídeákv.
R. 1749 ítalo se tu poddaných polí obdlaných 2442

/8
m.,

úhor 29 6
/8

m., zahrad 32 m. Obec mla 11 m. polí a 80 m.

pastvisk. Dle rectif. protokolu bylo tu polí 417 m. I. a II. t.

Nyní se ítá 1202 ha, z toho poplatných 1176 ha (polí 245 ha,

luk 8 ha 90 a, zahrad 27 ha, pastvisk 28 ha, lesa 867 ha.)

Z toho patí velkostatku 960 ha 67 a.

Majetek obecní obnášel r. 1830 148 jiter 949 Q 0
. Na základ

dílí listiny z r. 1879 byla ást obec. pozemk rozdlena tak,

že 23 zahradník dostalo po 3 l

/2 m, 27 rustikálních domka
po 1 m a 24 dominikální domkai, mlynái, škola a palírna po

v2
m. Po dlení zstalo obci 89 j. 610 Q 0

.

') C. d. M., IV., 118; XIII., 228. Z. d. O., I., 12; II., 2, 34, 68, 70; III., 34;

IV., 12, 34, 36; VI., 9, 23, 52, 68, 69; VII., 19, 32; VIII., 36, 38; IX., 9, 10,

14, 34; X., 10, 11, 40; XI., 25; XVII., 9; Kn. ph., I., 224, 376, 509; II., 659,

808, 975—977; III., 435, 802. A. G., XX., 318. G. M. M., 19, 22. Blahut, kterého

Wolný I., 275. uvádí, nebyl z Tupce nýbrž z Tupes.
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Trati polní: Bezí, Bezový, Bezdkov, Mezi Debí, Hra-

chový, Jezero, Kalabovská, Kopaniny, Kopánky, Kratiny, Kouty,

Kue, Kutišov, V Loukách, Mesla, Obory, Píky, Roubaniny,

Rzno, Rženy, pod Stavem, Svinec, Výstelovská, Záhonky,

Záruby, Závodí, Závrbek, Zlechov, Zvolenka, Žabinky, (lesní)

Barvínková, erná Debe, Dínová, Hanáka, Helštýn, Hlavaka,
Hrabina, Káova alije, Kozí hbet, Krásnica, Kutalka, Neskoíkv
dl, u Obšeného, u Obrázka, Pivný potek, Ploškova, Pohanec,

Slavíská, Suchý dl, Svinec, u Vypáleného, Záhorka, Žukyn.
Na Pohanci jakož i v lese smrem k Sobchlebm, kdež

jsou žárové hroby kultury lužické, nalezeny byly pazourková

sekyra, obuch z hadce, popelnice s. kostmi a jiné vci z mladší

doby kamenné. — V archivu obec. nachází se stará gruntovní

kniha z r. 1688—1757; ostatní památky shoely koncem 18 stol.

R. 1794 bylo 430, r. 1900 765 es. a kat. obyv. až na 6 žid.

K nejstaršim rodm patí Šlosarv; pes 100 let drží rodné

domy Vybíral, Ryška, Rochla, Vystela a Vacula. R. 1609 se

ítalo 22 zahradník a domek na Rybáích, po válce 301eté 22

zahradník, kteí mli po 7 l

/ 2 m., a dohromady inžovních polí

104 m. Dle urbariální fasse z r. 1775 s rychtáem 24 zahradník

a 19 domka. K zahradnické usedlosti ítá se 30 m, rustikální

domkai mají po 1 m. a dominikální po l
/2 m.

Obyvatelé - živí se polním hospodástvím; vtšina nachází

živnost v lomech, v prmyslových závodech, v lese a pi emeslech.

V míst jest 6 hostinc, 2 kramái, ezník, zednický mistr,

pekaství, 2 kovái, kolá, 3 stolai, 2 krejí, 2 obuvníci, zahrad-

nictví a obchod dívím. Prmyslové závody, které tu byly, zanikly

:

parní pila v dob nejnovjší, pivovar a palírna na konci 19. sto-

letí. Díve již zanikly koželužna, olejna a blidla; sladovna zanikla

po vyhoení r. 1911 a mlýn Molovský r. 1912 též po ohni. Nej-

novji povstala výroba zboží cementového.

Pomry poddanské. R. 1609 platili gruntovní inže

14 r. 772 gr. 372 d., za odúmrt 24 gr. 272 d., za 3 kopy a 40

vajec 23 gr. 4 d., za kopaniny 19 r. 15 gr., za chmel 1 r. 10 gr.,

za spilku 16 gr. 2 d., za hlásku 20 r.
;
dávali 1 kopu 33 slepic

platových a pastevních, 69 m. ovsa pastevního, a byli povinni

sloužiti v kuchyni na Helštýn a choditi v poselství. Od r. 1606

platili ze velína pod Týnským pastviskem 6 gr. A jelikož jim

Jií Bruntálský r. 1604 vzal Závrbek na chmelinec a místo toho
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louku jim dal, platili z ni 2 r., tak že celkový roní plat obnášel

65 r. 13 gr. 472
d. Týž Jií propustil je r. 1609 z povinností

hlásek, sloužení pi kuchyni a chození v poselství za roní plat

od každého 1 r. Zstali ale povinni ostatní roboty konati a každý

ron z pediva panského hodné plštuky napísti a v as na

hrad Helštýn odvádti. 1

)

R. 1700 platili gruntovní inže 16 r. 56 kr. 1 d., na stavy

14 r., za odúmrt 51 kr. 4 1
/., d., za vejce 1 r. 26 kr. I

1
/-, d., za

slepice 10 r. 58 kr., z luk a kopanin 35 r. 23 kr. 5 d
,
za hlásku

14 r. 36 kr., listovní 12 r. 15 kr., vodní 9 r. 13 kr., devní 13 r.

36 kr. 2 d., z olejny 14 r.
;
dávali 72 m. ovsa, 1000 kus šindele,

9 kop otýpek pícních pro ovce do Lipníka, a kde teba bylo.

a pediva 5974
libry, brali ryb za 4—5 r. a na hody 1—2 krávy.

Rychtá, který nerobotoval, vozil ron sud vína. Domkai žali

obilí a louky, robotovali pi dvoe, pivovae a na Helštýn, pi
sušírn na len a blidlech. Zahradníci konali roboty jako jiní

zahradníci na panství a byli povinni po poádku voziti deputátní

pivo do zámku a knížecího špitálu.

Duchovní správa. Pokud známo, byla pifaena obec

do Hlinská; když Hlinsko bylo filiálkou lipenskou ve stol. 17.,

odvádli farái lipenskému místo desátku 6 r. (rychtá, starosta

a dva radní neplatili nieho, ostatních 20 zahradník po 18 kr.)

a 20 slepic. První dávka (desátek) není do dneška vykoupena,

druhá teprv za faráe Wagnera.

R. 1707 postavili si Týnští hbitov, r. 1733 kapli P. Marie;

vž od r. 1777, rozšíení o apsidu z r. 1847 (obr. 54.). Jelikož

hbitov kolem kaple nedostaoval, zízen r. 1898 nový.

Ponvadž pro rozvodnní Bevy docházka do kostela v Lip-

níku asto byla nemožná, složil Josef Cikán, obroní na Helf-

štýn, r. 1784 na zízení duchovní správy v Týn 4000 zl. Protože

úroky na kongruu nestaily, byl kapitál úrokován, až by dosáhl

patiné výše. Jelikož ale ze zrušených klášter bylo dosti knží
bez místa, dosazen sem r. 1785 zašovský extrinitá František

Knop, který se ubytoval v budov urené pro školu na . 12.

V té dob od farník byla postavena pízemní fara. Od r. 1788—
1 799 zde psobil býv. eholník Viktor Walter, po nm Kazimír

Jakobon, býv. kapucín, za nhož r. 1805 samostatná duchovní

Ú Na Lipníku, dne 16. prosince 1609.
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správa byla zízena. Když r. 1811 peníze na l
/5 padly, mla bytí

duchovní správa zrušena; ježto ale duchovní ustoupiti nechtl,

zstala až do jeho odchodu r. 1832. Po císaském naízení

z r. 1835 opravena fara; r. 1840 nastoupil samostatný duchovní

správce Karel Mck, který zde psobil až do r. 1818. Z nástupc
déle psobili: František Bajer (—1860), Antonín Jurík (—f 1871).

Obr. 54. Farní kostel v Týn.

Dále Jan Baura 1892— 1901 ;
dr. František Pikryl (1901—1912),

horlivý badatel starožitností a spisovatel; vydával 6 roník „Za-

horské kroniky", sepsal „Vzpomínky sv. Cyrila a Methoda v pa-

mátkách starožitných na Morav" (1905), „Sv. Cyril 1 a Method

v památkách starožitných na Morav a ve Slezsku" (1907), „Zlo-

mek zempisný z IX. stol, v král. státní bibliotéce v Mnichov
o zemích Slovan (1910); pro tisk pipraveno: Památky sv. Cy-

rila a Methoda v Europ"
;
od 1914 Narcis Dvoák.
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Školství. Do školy chodilo se
(
— 1787) do Lipníka, kdy

zízena v míst samostatná jednotídní škola, od r. 1892 dvoj-

tídka. Jsou piškoleny lipenské kolonie Podhra a v Tetin
(v poli).

Uitel dostával týdn z dítte v nižším oddlení 2 kr., ve

vyšším 3 kr., od obce 4 m. rži a 4 sáhy díví. Prvním uitelem

byl Jan Kolaík 1790— 1818, v 1. 1828—f 1840 pipomíná se

Tomáš Cech, po nm Fabián Lipner (1850), Josef Barbí (—1873).

Když byla nová škola stavna, vyuoval prozatímn zdejší domka
Tomáš Zavadil. V nové škole psobil od r. 1875— f 1887 Filip

Gagašík, od r. 1890 Karel Heiniš.

V míst jest hasický spolek (1895), poštovna a telefonní

stanice. R. 1802 a r. 1901 ádily spalniky, na choleru r. 1836

zemelo 16 a r. 1866 28 osob.

Požáry: r. 1856 na velký pátek shoela vtší ást ddiny
a Novosady; koncem 19. století byly tu asté menší ohn;
v ervnu r. 1904 shoelo na Novosadech 9 ., r. 1912 14. ledna

mlýn Prostední, díve Molovský zvaný.

R. 1896 22. srpna byla na veer prtrž mraen. R. lf OS

zapoato s regulací Bevy, pi které píležitosti byl stav na

Bev zrušen, struha zanikla a podílníkm na stav dostalo se

výkupu 100.000 zl.

R. 1908 uinil Msgr. Dr. Antonín Symerský, t. . fará

v Hranicích, na památku 601etého panování cis. Fr. Jos. I. nadaci

pro sirotinec a vnoval k tomu úelu krom kapitálu 10.000 K
i stavení, které jeho zemelý bratr Dr. Josef Symerský, sídelní

kanovník a prelát kapitoly oloiuucké, si jako letní byt ve vsi

postavil. Ve své závti odkázal témuž sirotinci ješt 10.000 K.

Zemel 21. srpna 1913.

Djiny. Týn pipomíná se ponejprv r. 1447, kdy slušel již

k Helštýnskému panství. R. 1461 Vok ze Sovince dal Týnským oby-

vatelm spolen s Lipenskými vymýtné lesy „Hanu“ a „3adku“

za Lipenským mostem na louky, kopaniny a zahrady, za nž
spolen s Lipenskými platili 33 kop bez 17 groš. 1

)
Od koho

dostali Závrbek za mlýnem a pastvisko mezi Týnem a Svincem,

jest neznámo. R. 1530 bylo jim v užívání tohoto pastviska od

vrchn. úedník pekáženo. Týnští obrátili se na Viléma z Vickova,

]

) Helštýn, na den sv. Martina 1461.
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bývalého úedníka, který dosvdil, že toho pastviska od staro-

dávna bez pekážky užívali, a že Vilém z Pernštýna jim ddiné
užívání ponechal. 1

)
R. 1540 dal jim Jan z Pernštýna panská pole,

která za uritý plat drželi, v ddiné užívání, než tak, že od

grunt, pi kterých jsou, oddlena býti nesmjí.

2

)
R. 1553 pipo-

míná se ponejprv dvr v Týn. Za pán z Ludanic mezi r. 1553

— 1571 vystaven byl v Týn pivovar. Zvláštním jest, že v popisu

obcí po válce 301eté v Týn, který pece mnoho pi dobývání

Helštýnu trpl, ani jednoho místa opuštného nebylo. Teprv za

válek tureckých r. 1663 bylo tu opuštno 5 míst selských, která

ale r. 1667 na lhtu jednoho roku opt osazena byla, a 4 místa

domkaská. R. 1631 dne 5 listopadu v noci pitáhl sem. rychtá

z Bílovic se svou tlupou a Týn na nkolika místech zapálil.

Z Helštýna, a tam posádka byla, v noci nechtl nikdo proti lou-

pežníkm táhnouti.

O sporech obce týnské o pozemky s obcemi jezerskou r. 1698

a s lipenskou v letech 1595 a 1747 viz tyto obce.

Nad Týnem lze zíti zíceniny starobylého hradu „Helfen-

šteinaV) jenž nikoliv zlobou asu, ale svévolnou lidskou rukou

byl znien (obr. 55.). Pvodn bylo tu staroslovanské hra-

disko, jehož vály ásten jsou posud zachovány; chodník ve-

doucí na vých. stran na hrad posud sluje „Pohanec".
Na míst hradiska, jež s celým okolím bylo majetkem pán

z Drahotuš (v. Podhoí), vystavl si pes odpor jejich a násiln

koncem XIII. stol. loupežný rytí Bedich neb Fr i dus z Lina vy
hrad, jejž nazval dle zvyku té doby nmecky „Helfenšteinem“.
Odtud stal se Friduš postrachem okolního kraje a jeho hrad

stedem vzrstajícího panství. Odtud až do pevratu Blohor-
ského pechází na rzné majitele „Zámek Helfenštein", „zboží

Helfenšteinské“.

Aby Moravu od loupežných rytí oistil, vtrhl král Václav II.

i do perovského kraje, dobyl po osmidenním obléhání Helfen-

šteina a daroval hrad V oko ví z Krava, neohlížeje se na právo

pán z Drahotuš. Proto vznikhn nedorozumní mezi pravými pány

a obdarovanými držiteli. Když r. 1348 byly založeny zemské desky

1

j
Cimburk, v sobotu ped sv. Žofií 1530.

ž
) Pardubice, v pondlí ped kvtnou nedlí 1540.

3
) Helfinstain, Helfstayn, Halfstayn, Helfštýn, Helštýn. — V listinách

Pernšteinských se píše: Helfenštein.
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cúdy olom, nejvyšší komoí Jan z Krava vepsal do nich r. 1349

zápis, že hrad Helfštein otec jeho Vok držel vším právem, jež

ddin pešlo i na nho, a že, má-li pan enk z Drahotuš

jakés právo na nj, a se vykáže jím. Brati enk a Mikuláš

ohlížejíce se zajisté na obdarování královo, ohlásili veejn a za-

psali i do desk, že hrad Helfštein byl vystaven na jejích pozem-
cích 1

). Tím rozepe skonena.

Odtud zstali držiteli Helfenšteinu páni z Krava až do

r. 1416. Páni z Krava upravili vlastní hrad v dnešním rozsahu:

hradby kol paláce, hluboká studn a hradní kaple jsou dílem

jejich. Pi kapli byl r. 1410 kaplanem Ondej z Malhotic.

Vnuk Vokv Lacek z Krava, hejtman markr. Moravského,

zdržoval se nejradji na Helfenštein, dle nhož se rád psával,

byl zastancem Husa, a po jeho upálení první z moravské šlechty

pivsil svou pee na stížný list snmu do Kostnice.

R. 1374 zapsal své manželce Markét z Pogorelé na Oseku,

Újezd, Luce, Buku a Horce s dvorem popluží na své ásti

v onch vsích na 750 h. gr. roní inže 75 h. gr. v pravé vno. 2
)

Týž rozšíil sice svj majetek pikoupiv v Rakové od

Markety z Fulšteina dvr popluží s písl. 3
), ale odprodal zárove

ped r. 1380 472 lán v Buku (Perov, okr.) u Prosenic (v. t.)
4

)

Crhovi z Kokor a ddicm, r. 1406 Václavovi Rusovi a jeho

bratru Hanušovi a ddicm tvrz Tršice, ves Tršice (v. t.) ležící

pod tvrzí, s rybníky, mlýny, dvory a vším písl. a též s právem

patronátním. 5
)

R. 1416 zemel a pochován byl v klášterním kostele Ful-

neckém. 6
)

V 1. 1416— 1420 byla majitelkou hradu a panství Helštýn-

ského dcera Lackova Eliška provd. za Alberta ze Šternberka

a Lukova, od r. 1420 do r. 1434 Petr ze Strážnice, po jehož

9 Z. d. O., I., 98. 2
) Z. d. O., II., 444.

3
) Z. d. O., III., 306. 9 Z. d. O., VI., 20.

5
)

Z. d. O., VII, 337.

°) Pap rocky, Zrcadlo, CGGG : Téhož léta 1416 kámen hrobový

v kláštee Fulneckém vzpomíná pana Lacka z Krava tmito slovy: Anno
Domini 1416 obiit generosus Dominus, Dominus Laczko de Krawarz alias de

Helffensteyn, qui ddit villam Bielowicze monasterio Fulnecensi etc.

Cerr. I, 97: V klášterním kostele Augustinián Lateránských: A. D.

MCCCC XVI. obiit genorosus D. D. Laczko de Krawarz alias de Helfenstein.

O. P. E.
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smrti zmocnil se hradu Helfštýna loupežný rytí Jan z Mesen-

beku, který za tehdejší válené doby udržel se v nespravedlivém

držení po 6 let. Než po stanovení zem. míru r. 1440 ve Valaš.

Meziíí donucen byl Mesenbek hrad vydati býv. majitelm

z Krava, kteí jej dlouho nedrželi.

Prodali Jií z Krava a z Strážnice a v zem. desky

vložil r. 1447 1

)
Vokovi ze Sovince a jeho ddicm: hrad

Helfenštein, msto Lipník, mlýn pod mstem, a vesnice: Osek,

Podolší, Luku (Louku), Újezd Vladyí, Slavkov, Banašov (--- Ra-

nošov), Neplachov, Kozlov, Výkleky mimo díl náležející olom.

dkanu, Lazníky, Staramice (Stanimice), Trnávku, Horku nad

Lipníkem, Újezd Volavy, Týn, Lhotu, Hlinské (= Hlinsko), Sob-
chleby, Radotín, Nice Horní, Nice Dolní, Opatovice, Zimotín,

Rakové, Parešovice (= Paršovice), Grnotín (= Gernotín), Syme,
Valšovice, polovici Zbrašova, Ústí, 2 lány v Kladníkách, dvr ped
Hranicemi s poplužím a 2 zahradami, Hlízov (= Hlzov) s právy

patronátními a vším píslušenstvím. Nový majitel ml za man-

želku Máchnu z Meziíí jinak z Kižanova, jíž ve 400 kopách

gr. vnným právem dal a zapsal k užívání vesnici Sobchleby

(bez patron, práva) s dvorem dolním, (Dol.) Nice s dvorem,

Horní Nice a s vším písl. k tm vesnicím a dvorm a vším

právem, vyjímaje oves a see v eených vsích, jež výslovn pro

Helfštýn vyhradil. 2
)

Ježto ddictví manželino po seste její Alen (= Helen) na

Kižanov (v okr. Vel. Mezii.) prodal za hotové peníze pan Vok

Janu z Pernšteina, pevedl ji v držení a dal jí právem vnným
ves Opatovice s all. dvorem a vším písl. mimo oves, see a Li-

penské mýto, jež se v té obci vybírá. 3
)

Zápis uinn r. 1448,

Pikoupil r. 1450 od Prokopa Hrachovce v Symi (v. t.)

dvr Hrachovec za 36 kop. gr.

4

)

Pan Vok ml mnoho dluh; byl dlužen po stech zlatých

pánm, zemanm, knžím a mšanm olomouckým
;
dluhy byly

zapsány na mst Lipníku, a celá obec za n ruila. 4

)

Na 7 let vládl panstvím Helfštýnským domácí rod Kostk

p Z. d. O., X., 575,

2
) Z. d. O., X., 809.

3
) Z. d. O., X ,

810.

4
) Drahotuš 29. ervna 1450.

5
) Arch. G., XVI., 200.
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z Postupic. Byl si r. 1467 koupil od Voka ze Sovince, Cti-

bora a Jaroslava, syn jeho, pan Albrecht Kostka z Po-
stupic, fojt markr. Lužického, za 30.0C0 dukátv panství a zboží,

hrad Helfnštein, msto Lipník, mlýn pod Lipníkem na Bev,
a vsi dolepsané : Osek, Podolšt, Lúka, Újezd Vladýí 1

), co sluší

k Helfenšteinskému, Slavkov, Ranošov, 2
)
Kozlov, Vykleky a Láz-

níky, také co k Helfnšteinu sluší, Stanimice, Trnávku, Horku

nad Lipníkem, Újezd Volavý, Týn, Lhotu, Hlinské, Sobchleby,

Radotín, Nice Horní, Nice Dolní, Opatovice 3
), Zimotín, Ra-

kové, Parešovice, rnotín, Sime krom toho, což tu Petr drží,

Valšovice, pl Zbrašova, Ústí ped Hranicemi, což k Helfnšteinu

sluší, a Hlízov s lidmi platnými . . ., a vším píslušenstvím, co

k hradu Helfnšteinu a k tomu Helfenšteinskému zboží od staro-

dávna píslušelo a písluší. 4
)

Byla manželkou pana Kostky Ludmila, paní na Šternberce,

dcera Jiího z Krava. Upomínky z dtství a mládí s rodinným

sídlem Helfenšteinem byly až píliš sloueny, než aby netoužila,

aby opt jí patil. Splnilo se jí sice pání, ale neužila ho; její

muž stále byl pry; sama sídlila více na Šternberce, a statek

nov nabytý spravován úedníky, na p. Ctiborem z Ledské.

Do doby té spadá marné obléhání hradu Helfštýna uher.

králem Matyášem r. 1468. Násl. roku vraceje se pan Kostka

z Polska pes Uhry od krále Kazimíra, k nmuž byl poslán králem

Jiím z Podbrad, byl zajat, Teprv po obklíení Matyášov a jeho

vojska u Vilémova (aslav. kraj) za to, že usmíil oba krále,

obdržel svobodu, když byl až píliš pozd seznal, jak vrolomn
si poínal král Matyáš.

Lipník má od nho listinu urovnávající rozepi Lipníka

s Loukou a Osekem o les Lipenský.

Ježto se p. Albrecht Kostka zabýval více veejným životem

a hospodaení si nehledl, upadl do dluh a byl nucen odpro-

dati statek Helfenšteinský panu Vilému z Pernštejna. Ostatní

majitele hradu viz u msta Lipníka str. 124— 153.

Když r. 1474 H. koupí pešel do rukou Viléma z Pernštýna,

osvdeného váleníka a hrdiny, tu tento uznávaje vojenskou

') Arch. G., XVI., 164 má myln „Mladici".

2
)
Neplachov vynechán.

3
) Arch. G., XVI., 165 chybn má: Nice, Horní Nice, Dolní Opatovice.

4
) Arch. G., XVI., 164, 165.
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Obr. 56. Pdorys Helštýna.

(Píloha ke str. 339.)
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dležitost hradu jakož i z ohledu na nový zpsob válení, roz-

šíil hrad o první dva dvory a píkopy, vystavl hradby s ba-

štami a silnou prelní ze širokou, a obehnal celý kopec, kde

mírn sestupuje, zdí sáhající až za cestu zvanou Záhorku. Dílo

to bylo dokoneno r. 1480. Zárove tehdy dostalo se branám

hradu slohu pozdjší gotiky; hlavní trakt hradu byl v letech

1540— 1550 v renaissaním slohu pestavn. — A tak byl

opevnn, pece na poátku války 301eté, kdy ležela tu císaská

posádka o 70 mužích, zmocnil se ho koncem íjna r. 1621 Jií,

vévoda Krnovský. Na to se v nm usadili Valaši pod Adamem
Gejkovským z Vickova; tito byli r. 1622 císaským vojskem odtud

vypuzeni, naež po celou dobu války 301eté vojsko císaské se

tu zdržovalo. Po tu dobu byl též útoištm obyvatelstva okol-

ního i vzdálenjšího. R. 1624 byl velitelem Jií Valerián svob.

pán Podstatský, R. 1626 marn ho dobýval Mansfeld; ztrativ tu

na 200 muž odtáhl. Aby na Helfštýn více místa pro vojsko

bylo, dal kníže kanceláe vrchnostenské s Helfštýna do zámku

v Lipníku umístnit!. Marn H. dobývali Švédové r. 1643, kdy na

nm byl nej vyšším velitelem Štpán z Vrbna, a r. 1645, kdy

velel Albrecht Kotulínský z Kotulína. R. 1646 stál v ele vojska

na hrad svob. p. Podstatský, po nm plukovník Jan Vollmayer

Duess a konen podplukovník Rittner. Dne 28. srpna r. 1650

opustila císaská posádka Helfštýn a zstal tu toliko dozorce.

Hradní výzbroj pozstávala ze 2 železných a 0 kovových kus,

28 beek prachu, 55 cent 15 liber lunt, 2345 rzných koulí,

21 mušket a 2276 mušketových koulí, 171 runích granát na-

plnných a 495 prázdných, 53 kartá, 675 liber olova v kusech

a 482 liber železa v kusech, 27 lopat, 24 motyk a 36 krompá.
Dále tu bylo 39 kamínek na ohívání, 3 formy na lití koulí,

2 smolné pánve a cent smly.

R. 1656 ml býti jako pevné místo upraven na zemskou

sýpku; když k tomu nedošlo, naízeno bylo 3. ervna t. r., že

má býti prachem tu se nacházejícím rozbourán, kusy pak a ostatní

vci že mají do Olomouce býti odvezeny, zaež se vrchnosti má
dostati slušné náhrady. S bouráním poato 1 1 . ervna, ale již

1. ervence na zakroení knížete u císae bourání zastaveno.

Než od 8. do 23. srpna opt v bourání pokraováno. Tímto dílem

zboeny ob vže na široké zdi, v hradbách na 3 místech byly

prlomy uinny a bezedná studn zasypána. Dne 5. íjna byla

22
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výzbroj do Olomouce odvezena. Než již po 7 letech za píinou
válek tureckých r. 1663 byly prlomy zazdny, pi emž každý

10. muž z panství robotovati musil, na H. dána byla posádka
50 muž pod velením Jiího Mstského z Mstce, která mla 30

nových mušket s nábojem, 50 dlouhých a 30 krátkých pik, a kníže

slíbil, že z Mikulova dodá 4 dla a 46 hákovnic. Když tato po-

sádka v listopadu na hranice odvolána byla, musil každý 10. muž
z panství na Helfštýn. Tato stráž bývala týdn vystídána

;
velel

jí oban lipenský, který za dob švédských válek na H. jako vojín

dlel. R. 1664 po porážce Turk zstal jen dozorce na H. R, 1680

byla opt posádka do nho položena, která tu zstala až do

r. 1683, kdy se pipojila k vojsku polskému Lipníkem k Vídni

táhnoucímu. Toho r. pi hradbách nad Týnem zízeny píkop,

pedprse a parkan, aby panské budovy v Týn proti prvnímu

pepadnutí chránny býti mohly. Velitelem H. byl Jan Mikuláš

Sartori.

Jako za válek tak i za vpád uherských v letech 1685,

1691, 1697 a 1708 byl H. útoištm okolního obyvatelstva. Než

hrad pustl víc a více. Když Prusové Vratislav r. 1741 obsadili,

naízeno bylo H. opraviti, naež byl osazen knížecími myslivci,

pacholky, hajnými a dobrovolníky, jimž velel knížecí hejtman

z Hranic Josef Bóhm. Když i toto nebezpeí minulo — nepá-
telé se ani o dobytí jeho nepokusili — byl opt opuštn. Zstali

tu nkteí panští úedníci až do r. 1788, kdy z naízení kníže-

cího byl opuštn a vtrm a bouím na pospas vydán. Když

r. 1817 trubaská vž hrozila sesutím, byla dne 15. srpna 60

ranami z dl z vtší ásti zboena.

Z úedník Helfštýnských se pipomínají: r. 1359— 1361

Mikuláš e. Popek, purkrabí. Za Lacka z Krava byl purkrabím

Valentin z Pestavlk; tento se asi špatn s Lackem rozešel, nebo
Eliška, manželka Valentina z Pestavlk, zapisuje r. 1381 do desk

zemských: Kdyby Valentin naped zemel, že za škody, které jí

a jejímu manželi Laeek zpsobil, právem náhradu si dobývati

bude. Na to Vok z Krava, nej vyšší komorník kraje Olomuckého,

v zastoupení Lackov odpovdl, že co Lacek uinil, tu uinil

Valentinovi jako svému purkrabímu a sluhovi, a to že jest již

vyrovnáno. Podobný vklad do desk zemských opakuje se i r. 1 38i?.
x

)

9 Z. d. O., IV., fol. XIII. a XXII.
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R. 1526 Stibor, úedník, který sám povinen byl dle usnešem

snmovního kon jednoho do války vypraviti
;
Jan Janikovský

z Janikovic (1552); Jiík Kostelák z Kostelce (1569); Jakub Vojsko

z Bogdunovic (1570), který r. 1604 byl povýšen do stavu pan-

ského; Václav Mol z Modelic (1578); Jan Albin z Helfenburgu

(1580); Jan Bozdchovský z Bozdchova (1584); Štpán Stebo-

chovský (1589); Martin Beskovský (1590); Jan Otaslavský (1593):

Jiík Stvolinský z Vošovic (1598); Karel Krošovský z Frumberka

(1603) a Zigmund Štole z Jostomky (1618).

Popis hradu (obr. 56.—67.). Do H. vstupuje se po most
pes píkop 20 m široký k první brán ve zdi široké, kterážto zed

jest v prelí 76 m dlouhá a 9 m široká. Na tuto ze vedou to-

ité schody ze dvora: ve zdi jsou sklepy. Z prvního dvora po most
pes píkop 17 m široký jdeme k brán druhé, nad níž nachází

se kamenná deska, na které vytesán jest pvod erbu pán z Pern-

štýna s nápisem: „Anno 1480 Vilém z Pernštajna, pán na Helfen-

štajn“. Tento erb zvolila si posádka r. 1866 v Lipníku ležící za

ter pro cviení stelecké! Touto branou vcházíme do dvora

pes 100 m dlouhého, v pedu 30 a v zadu 65 m širokého. Zdi

hradní okolo dvora mají 2 m šíky. Pi této brán ve dvoe
jest byt vrátného a hostinec. Z druhého dvora picházíme k mostu

tetímu pes píkop 7 m široký, v nmž se nalézá studn, ku

brán tetí a odtud malým dvorkem, z nhož se sestupuje k taj-

nému východu, k brán tvrté, kterouž pijdeme na dvr tetí,

odkudž po most pes píkop 10 m široký trubaskou vží 8-53 m
hlubokou, 7*58 m širokou, 22*50 m vysokou a 1*89 m silnou

vcházíme do nádvoí hradního a odtud dvemi do hradu. Hrad

jest postaven o jednom poschodí, jest 44*87 m dlouhý a 9*50 m
široký; má 13 svtnic, 2 sály, z nichž jeden jest 13*60 m dlouhý,

a kapli 8*80 m dlouhou a 5 m širokou. Kaple stávala ješt

r. 1669 a byla, jak zbytky omítky svdí, nádhern malbou a

zlatém vyzdobena. Z kaple jest východ na hbitov v hradbách.

Z nádvoí hradního vedou vchody do 7 sklep a ke kulatým

vžím pes 20 m vysokým, 5 m majícím ve svtle; zdi jsou 3*50 m
silné.

Z tetího dvora jest pístup do píkopu tvrtého, v nmž
se nachází jezero až 9 m hluboké; odtud jest též pístup ke

studni bezedné blíže lidomorny.

V hradbách jest 9 bašt a 5 výpadních branek. Nejvtší
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délka hradu obnáší 187 m a nejvtší šíka 152 m; jest tudíž EL

jednou z nejvelkolepjších zícenin moravských.

1

)

V obvodu obce týnské stávala ves Zle chov, která se již

r. 1503 pipomíná jako pustá, jejíž djiny jsou neznámy. Zstal

z ní pouze dvr, který též pozdji zanikl. Dnes název pole jest

památkou na zaniklou ves.

samostatná katastrální a politická obec, leží sz. Lipníka po obou

stranách íšské silnice na svahu. Na prostranné návsi, již protéká

Lube, stojí kostel a fara. Iv obci patí kolonie Skoky

3

) (49 .
s 371 obyv.). Místní trati: Na vrchách, V chaloupkách, V hu-

likách, Horní a Dolní konec.

R. 1794 tu bylo 52, r. 1900 123 ísel; z tch na Skokách

49 a 7 v trati obce Louky.

R. 1749 bylo poddanských obdlaných polí 892 6
/8 m., úhor

131 y2 m., pastvisk ll 7
/g m., zahrad 56 m. a obec mla 70 m.

pastvisk a 10 m. lesa. Dle rektifikaního protokolu bylo pi vsi

polí 1182

V

2 m., z nichž 12 m. se po 10 letech obdlávalo, a pu-

stých poli 37 V2 m. Nyní jest pi obci 586 ha, z toho poplatných

564 ha a sice: 441 ha polí, 27 ha luk, 44 ha zahrad, 52 ha

pastvisk. Z katastru patí velkostatku 21 ha 76 a, obci 74 ha 70 a.

Krom toho náleží ješt obci hostinec a v trati louské 41 ha 64 a.

Majetek singulární 32 usedlých pozstává z pozemk ve výme
132 ha 34 a, z ehož 113 ha 85 a nalézá se v trati louské.

R. 1858 odloueno bylo z obec. pastviska za humny 2 j.

439 'EZ° ;
r - 1873 dlili se obané lesem a polem; 25 sedlák

a 7 chalupník dostalo po 2 m. lesa a 3 m. pole; rustikální.

0 Obšírnou monografii o hrad Helfštýnském vydal Isidor Kahlig, Hrad
Helštýn na Morav, II. vyd.; též Aug. Prokop ve svém díle „Die Markgraf-

schaft Máhren“ má etné zprávy o témž hrad.
a
) G. D. M., IX., 254; XV., 79; Z. d. O., X,, 39; A. G., XI., s. 362., G.

V. M. O., 1895, 73.

3
) Skoky byly pvodn samota, kde stávala kovárna a hostinec. Nyní

tvoí ulici po obou stranách císaské silnice ásten se štíty a ásten s pr-
elím k silnici se zahrádkami ped domy.
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domkai dostali po 372 m * pole, dominikální marn se ve 20 .

stol. domáhali podíl z obecního.

Obr. 57. První brána na Helštýn.

Trati: Dílnice, Díly, Kle, Klíny, M a 1 i c o v, Mezicestí, Mokí.

Nivy, Ouzky, Padlky, Padélíky, Polotvrtí, Potky, Píky,
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(vrchní, prostední a dolní), Sliny, Spálový, ve Stešách, Široká,

Široký, na Tupeckách, nad Vrbicou, na Skokách, pod Boilovou

Obr. 58. Druhá brána na Helštýn.

rolí, nad Dubama, Kamence, Krátký, Louka, v Lukavci, u Olší,

Skípy, Záhonek. Díve byla u Újezda tra Lech o v neb Lechovce.
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U této vsi nalezen byl miniaturní mlat z mladší doby ka-

menné.

Obr. 59. Tetí brána na Helštýn.

R. 1704 se ítalo 322, r. 1900 840 es. a kat. obyv., z nichž

na Skokách 371 a 45 v trati louské.

Rodiny, které pes 100 let rodný dm drží, jsou Novákova,

Zapletalova a Kopená.



R. 1609 bylo ve vsi 8 pololáník, 11 3
/8ník, 4 tvrtláníci,

1 achtelník, 4 zahradníci, 2 krmy, mlýn a 3 chalupy, celkem

Obr. 60. tvrtá brána na Helštýn.

34 osedlých. Válkou 301etou obec neutrpla. Dle urbariální fasse

z r. 1775 ítalo se 25 pololáník (i s dvoákem), 7 zahradník
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(i s mlynáem), 4 dominikální domkai bez domk, a 13 dom.

Obr. 61. tyhranná vž v druhém nádvoí na Helštýn.

domka bez polí a 2 obec. domky. Obci patilo pastvisko „za

Humny" na 12 m. a pole „Vrchní Sliny" na 3772 m.
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Dnes náleží selské usedlosti 25—27 jiter, chalupnické 20—25

mr a domkaské 8—15 m.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím; ást nachází vý-

dlek v lesích a lomech. V obci jsou: 3 hostince a 2 výepy
v uzavených nádobách, ezník, krejí, 3 obuvníci, 2 kovái, 2 ko-

lái, 4 kramái, sklená, 5 obchodník dobytkem, 14 obchod-

ník ovocem a výroby záboje a tvaržk. K prmyslu patí

mlýn.

Poddanství: R. 1503 propustil Vilém z Pernštýna pod-

dané z Dol. Újezda z robot ke dvoru Zlechovskému u Týna za

roní plat 2 1

/2 kopy a I 2Y2 gr. bil. 1

)
Hynek st. z Vrbna pidlil

je robotami ke dvoru Tupeckému.

R. 1609 platili gruntovní inže: za Neplachov a Slatinu

34 r. 8 gr. 2 1

/2 d., za odúmrt 1 r. 9 gr. V/2 d., z luk za roboty

zlechovské 20 r. 7 gr. 6 d., za 9472
slepice platové 6 r. 6 gr.,

za 75 slepic pastevních 5 r., za hlásku 1 r. 23 gr. 4 d., za 7 kop

a 24 vajec 1 r. 18 gr., mlyná za robotu 2 r. a ze mlýna 16 gr. 2 d.,

a dávali ovsa ospového 61 m. a pastevního 75 m.
;

r. 1700:

gruntovní inže 39 r. 56 kr. 3Y2 d., na stavy 21 r., za odúmrt

1 r. 38 kr. 1 d., za vejce 2 r. 52 kr., za slepice 24 r. 26 kr. 3 d.,

z luk a kopanin 28 r. 10 kr. 4 1
/., d., za hlásku 272 r., ze mlýna

38 kr., z krmy 17 kr. 3 d., devní inže 27 r. 1 kr. 4 d., 164 m.

ovsa, 2000 kus šindele, 24 kop otýpek pro ovce, 99 liber pe-
diva a dva povozy k rybolovu. Od vrchnosti kupovali ryb za

5 — 6 zl. a 1—2 krávy. Obec byla povinna dovézti 2 sudy a

rychtá 1 sud vína. Dvoák Jií Výkruta na ís. 4 nemohl se vy-

kázati listem svobodným a proto mu u pítomnosti rychtáe Ja-

kuba Vaculy ustanovena byla inže a uloženo voziti sud vína;

co se císaské kontribuce týkalo, platil jako tvrtláník. Druhý

dvoák na ís. 25 ml tytéž povinnosti. Mlyná robotoval od sv.

Jana do sv. Václava po celý týden, od sv. Václava do Vánoc

3 dni; za ostatní robotu platil 2 r. 20 kr. Každý sedlák dovážel

3 klády na pilu a palivo do pivovaru a k vápence
;
do vápenky

byli povinni díví sami nadlati; dále museli cihly na stavbu

dlati a kamení lámati a voziti. Domkai bez pozemk platili

robotní inži po 1 r., robotovali po 2 dnech ve žních a byli po-

vinni každý udlati 2 sáhy díví nebo zaplatiti 24 kr.

') Hranice, ve stedu ped sv. Vavincem 1503.
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Sýpka se až dosud zachovala; sype se farái a varhaníkovi

rorátová rýž
;
pastýi z hovzího kusu po 5 mírkách, z vepe po

vrtli; pokrýva dostává po l

/2 m. žita za opravy stech.

Duchovní správa. Ves byla pifaena pvodn do Oseká,

kamž farái odvádli i desátek: pololáníci po 45 sn. rži a ovsa

a po ]

/i mázu rozpuštného másla; zahradníci po 7 sn. rži a ovsa

a po 7-2 m. másla; 4 domkai po l

/2 m. másla. Vyfaení z Oseká

stalo se r. 1787 a pidleny byly k nové farnosti Tupec a Trnávka.

Kostel sv. Havla (z r. 1775) nestail; proto byl r. 1846 poboen
a nový postaven nákladem náboženské matice a farník za 12.877

zl. st. m. Na vži byly 3 zvony, z nichž dva zjednali dobrodinci.

R. 1862 shoela stecha na kostele a vž, ímž dva zvony úpln
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poškozeny byly, tetí jen zachován. Kostel má 7 oltá, varhany

Obr. 63. Schodišt v zámeckém dvoe na Helštýn.

z r. 1897; r. 1900 byl dkladn obnoven, vymalován a dán byl

nový oltání obraz. Pvodní pízemní fara (z r. 1788) ustou-
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pila nové jednopatrové budov (nákladem matice náboženské a

farník),

Obr. 64. Vchod do hradního paláce na Helštýn.

Z fará déle psobili: Justus Polák, býv. kapucín (—f 1806),

Fr. Juika (1812—1820), Ondej Rozehnal (183G— 1863), za nhož
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byla r. 1859 kurácie na faru povýšena, Václav Lidaík
(
— 1879),

Karel Halda (— 1894), Fr. Stída podnes.

Na Skokách kaple sv. Jana Nep.

Školství. Pvodn patila tato obec do školy v Oseku:

teprve r. 1788 zízena zde byla samostatná jednotídka, jež po-

výšena na dvojtíclku (1873) a trojtídku (1888). Uitel dostával

týdenního platu z dítte v oddlení nižším po 2 kr. a ve vyšším

po 3 kr.
;
od ohce Dolno-Újezdské 15 r. 25 kr., z Trnávky 7 r.

57 kr. a z Tupce 3 r. 25 kr.
;
za to ale neml práva na koledu

a jiné dávky. Piškoleny bývaly Trnávka (— 1874) a Tupec

(—1908).
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Nová budova školní byla r. 1864 postavena na míst bý-

valého gruntu cis. 24, r. 1874 byla rozšíena ar. 1903 opravena.

Jako správci školy psobící delší dobu se pipomínají: Jakub

Vala (1790—1797), Frant. Schmied (—1818), Filip Fiala (1828—

1844), Josef Tenora (1851— 1871), Jan Hlobil (— 1902), jenž

sepsal školní pamtní knihu, založil tenáský spolek a r. 1881

farní jednotu Cyrillskou, od r. 1904 Alois Pazdera, rodák zdejší.

Spolky: tenáský spolek „Svornost", hasický (1908). Tu jest

sídlo živnostenského spoleenstva; v míst jest lidová knihovna

a díve tu bylo vodní družstvo na odvodnní pozemk.
Požáry byly v obci zvlášt na Skokách etné. V Dol. Újezd:

r. 1857 6 ís., r. 1860 9 ís. a 7 stodol, r. 1862 11. ervna 20
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ís. a kostel, r. 1907 5 ís. Na Skokách: r. 1844 5 ís., r. 184G

4 ís., r. 1856 9 ís., r. 1863 10 ís., r. 1911 7 ísel, krom

jiných menších požár. R. 1914

m. lesa.

Krupobití poškodilo osení r.

dne 4. kvtna shoelo asi 12

1665, 1864, 1903 a 1912.
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Na choleru zemelo r. 1836 12 a r. 1866 27 osob.

V míst jest poštovna.

Djiny. Dol. Újezd slul pvodn Újezd Vladyí, jehož

ást patila k Helfštýnu a ást byla majetkem vladyího rodu.

Co se ásti k Helštýnu slušící týe, pipomíná se

r. 1359 Újezd jako ves vlastní Jana a Drslava z Krava. R. 1374

dal Lacek z Krava i na této vsi vnem 750 kop gr. pojistiti

své manželce. Témuž Lackovi prodal r. 1385 Rychvín z Újezda

ve vsi dvr o 1 lánu. R. 1420 Petr z Krava dal Elišce z Krava,

vdov po Albertu ze Šternberka, mimo jiné i na 2 1., jedné

tvrti a 4 zahradách ve VI. Ú. 45 kop roního platu pojistiti.

Vilém z Pernštýna prodal r. 1486 dvr Jurovi Paliovi Kvto-
ovi a koupil tu za to od Viléma z Vickova a na Prusinovicích

svobodný dvr za 38 kop a 16 gr. bil. Týž Vilém dovolil r. 1512

Tm Hraboví vystaviti si mlýn o 2 kolech pod Dol. Új. a na

ten mlýn z potoka vodu svádti za roní plat 16 gr. Propustil

jej z odúmrti, dovolil mu v lese 4 svin pásti a daroval mu
panský les na opravu mlýna. Kdyby ale mlýn ohnm nebo mocnou
rukou nepátel sešel, budou povinni Dol. Újezdští les k vysta-

vení toho mlýna voziti. 1

)
R. 1545 propustil Jan z Pernštýna obci

z milosti pastvy na pustých vsích Lomci a Neplachov, též pr-
hony a les drobný, dub veliký vyjímaje potud, pokud jest zame-

zeno, za roní plat 3 kopy gr.

2

)

R. 1538 byl majitelem dvora, který Vilém z Pernštýna

r. 1486 prodal, Jiík Humma, který jej (dvr svj vlastní svo-

bodný) t. r. prodal Kvtoovi Holáskovi z Dol. Új., jeho man-
želce a dtem za 120 kop gr. 8

)
Majitelé toho dvora ztratili listy

dané pany z Pernštýna a z Vrbna (viz pomry poddanské)
; teprv

r. 1704 na základ starého urbáe a register purkrechtních ob-

novil Leopold kníže z Ditrichšteina tehdejšímu majiteli Jurovi

Dvoákovi výsady na svobodný dvr. 4
)

Co se ásti vladyí do týe, pipomíná se r. 1356 Jiljí

z VI. Új., který tu prodal Peškovi z Bukovic 1 lán za 10 kop gr.

Tento lán prodala r. 1373 Vojslava z Tupce Rychvínovi ve VI.

p Pardubice, ve tvrtek po Nanebevzetí P. M. 1512.

2
) Hranice, ve tvrtek ped sv. Duchem 1545.

3
) Helfštýn, v pondlí den památky Vtlení P. Krista 1548; Z. d. 0. r

XXV., 3.

4
) Víde, 1. bezna 1704.

23
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tij., který následujícího roku na nm manželce své 33 kop gr.

vnem dal, a r. 1385 jej, jak výše eeno, Lackovi z Krava
prodal.

R. 1360 Vichna, vdova po Tšoldu z VI. Új. postoupila

Trojce, své dcei, tuto 3 tvrt pole. R. 1373 Mareš z VI. Új.

vzal své ddice na všecko své zboží ve VI. Új. na spolek.

R. 1385 pipomíná se Rachman z VI. Új., který koupil od

Matinka z Rolelic lán s lesem a r. 1397 Ann z Lazník na svo-

bodném dvoe v Új. 16 kop gr. vnem dal, a když její manžel

Jan z VI. Új. vno to na Tupec pevedl, pohnal jej r. 1398

Rachman, že jeho zboží v Új. zavadil.

R. 1399 prodal Rachman Pibíkovi ze Sobhrd tento

allodní dvr s 2 podsedky, rybníkem a píslušenstvím, na njž
Pibík bratra svého Jana ze Sobhrd vzal na spolek. R. 1406

prodal Pibík toto zboží Vítkovi e. Pískle z Luan a tento ná-

sledujícího roku je prodal Petrovi ze Žeranovic. Toho pohnala

Eliška z Býkovic na Veselíku r. 1408, že jí odkoupil základu,

že jí drží 2 podíly jejího vna. Než Vítek Pískle, zástupce Pe-

tíkv, a Alena, manželka Vítkova, dali proti Elišce pomocné.

R. 1391 dal Adam z VI. Új. manželce své Ludce na dvoe
16 kop gr. vnem; r. 1417 prodal Svatošovi z VI. Új. a jeho

manželce Markét polovici dvora a lesa, a Janovi z VI. Új. druhou

polovici.

R. 1406 Tšold z VI. Új. prodal tuto Michalovi z Tupce

a jeho manželce Mahd svobodný dvr a podsedek s polmi; na

tomto zboží dal Michal Ofce, manželce Jana z VI. Új ,
15 kop gr.

vnem, kteréžto vno ona r. 1417 Oldichovi z VI. Új. prodala

a pohnala Mahdu, nkdy ženu Michalovu z Új., že jí drží vna
na dvoe 15 kop gr. R. 1418 Mahda vzala na spolek na vno
své 10 kop gr., které mla na tomto zboží, Bžka ze Špiek

a jeho manželku Vachnu, svou dceru. R. 1437 vzal Oldich na

spolek na vno své syna bratrova Kíže z VI. Új. a r. 1446 Jan

Špiský uril za opatrovníky svého zboží v Újezd Ješka Špi-

ského, svého otce, a své bratry Bedicha a Jindicha. Kíž, který

se psal z Tupce, prodal r. 1446 Blažejovi z Új., jeho manželce

Kan a ddicm l
1
/., tvrt se zahradou v Új. a postoupil Vilé-

movi z VI. Új. r. 1448 dvr ddiný a O/2 tvrt pole. Ale ješt

r. 1461 Jan z Krumsína a Špiek manželce své Kan na d-
diném zboží v Új. 12 kop. gr. vnem dal.



35b

R. 1418 Katruše z Tupce vzala manžela svého Jana na

spolek na dvr o 3
/4

ve V1
- ÚM za to Jej Jindich z Petvaldu

r. 1419 pohnal.

R. 1446 pohnala Anna z Chvíce ehoe z Új., že jí sedí

na ddictví.

R. 1452 prodal Mikuláš z Tupce ve VI. Új. lán s dvma
osedlými, jednom zábranným a druhým zahradníkem od Tupce,

Kižíkovi z Tupce za 80 kop gr. 1

)

R. 1460 pipomíná se Jakeš ížek z Louky a Új., jehož

dcera Magdalena ze Slavíce r. 1490 vložila Václavovi Šmachovi

z Új. a jeho manželce Ann 1
1
/2

tvrti role s píslušenstvím’.

R. 1480 pohnal Jan z Tupce Pavla, syna Tomekova z Dol.

Új., že mu tam drží dvr. R. 1492 Bernard Volkv z VI. Új.,

vložil v desky Václavovi z Velké 1
/2 dvora Volkova a */

4
role

a pl lesa, jak to po otci svém Blahovi Volkovi držel a užíval. 2
)

R. 1503 Jiík, Susanna, Anna a Barbara Halamovi zíkají se

práva svého na dvoe v Új. VI., které tu mli po otci svém Ja-

novi, a pevádjí je na bratra svého Václava, syna Jana Halamy.

R. 1510 Mikul v Dol. Új. vložil v desky zem. Václavovi Holás-

kovi, jeho manželce Katein a jejich dtem ddiný svobodný

dvr. 3
)
Tento dvr, zvaný odtud „Mikulovský", Kateina Ho-

láskova z Vladyího Újezda násl. roku prodala Vilémovi z Vickova,

vyjímajíc kus lesa, který jest odmezen a k jejímu dvoru patí. 4
)

Ješt téhož roku si jej koupil Vilém z Pernštýna na Helfenštein. 5
)

Odtud má stejné osudy s Helfštýnem (v. t.).

K r. 1627 zaznamenává erná kniha msta Lipníka, v níž

vyznání na práv útrpném zaznamenána jsou, že Jan a Vašek

Halouzkv a Václav Kuera z Dol. Új. kon vojenské v rebelii

kradli a ukradené kon z jiných vesnic kupovali, dvou vražd se

dopustili a obávajíce se, aby jejich spoleníci Jan Jestáb a Šimek

jich neprozradili, i tyto zavraždili. Za to v Hranicích kleíce pod

šibenicí a provazy majíce na krku ekali na popravu; ale pro

jejich plá a na pímluvu komisav a pana regenta taková

milost se jim stala : aby životv svých napravili a pokání oprav-

Ú Lipník, na den Nalezení sv. Kíže 1452.

2
) Z. d. O., XIV., 11.

3
) Z. d. O., XVII., 10.

*) Z. d. O., XVII, 12.

5) Z. d. O, XVII, 16.

23*
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dové inili, byli vydáni na dostatené rukojemství. Za n slíbili

Šimek Vlek z Bohuslávek a IQ poddaných z Dol. Új. rukou

spolenou ale rozdílnou, že na n dobrý pozor dají, jak budou
žiti, z grunt J. o. k. Mti nikam se nehýbajíce. Kdyby poctiv se

neživili, rznice, nevole a svády, zvlášt Jan Halouzka, zavinili,

a dokázalo-li by se, že by rukojmí to zamleli, mají tito v po-

kutu a trestání pánu upadnouti. Vinníci bud jeden nebo všichni

ti mají nákladem ruitel k právu lipenskému dovedeni a bez

milosti na hrdle trestáni býti bez ohledu na pímluvu duchovní

neb svtskou. Kuera se nenapravil a byl na Podštát popraven.

Netrpli tedy ani pro náboženské ani pro politické pesvdení
jak píše Bartovský v djinách Hranic, str. 122.

R. 1791 darovala vrchnost obci pozemek Neplachov. 1

)

Velký Újezd,

mstys sz. Lipníka po obou stranách císaské silnice. Na námstí,

které od severu k jihu protéká potek, stojí kostel, bývalá

rychta, radnice, škola a býv. panská palírna. Na námstí ústí

pt ulic, v nichž jsou ped domky ješt zahrádky.

Místní trati: Vrchní a Dolní konec, Panský kout, Zákosteií,

Horeko, Kopaniny, Lapa, Ulika.

K obci patí samoty: Sušírna, mlýn s láznmi a na Horní

pile jeden domek.

R. 1794 bylo tu 96, r. 1900 184 ísel: velký poet ísel

zavinila parcelace.

R. 1756 napoítáno bylo poddanských polí obdlaných

630 m., 15 m. úhor, které se v 10 letech jedenkráte obdlávaly,

a 20 m. zahrad a chmelín. Obec mla 2 m. pole „Prosnisko“

a 50 m. pastvin a luk. Nyní se tu ítá 1212 ha, z toho poplat-

ných 1176 ha (473 ha polí, 87 ha luk, 10 ha zahrad, 24 ha

pastvisk a 582 ha lesa).

J

) Z. d. O., I., 22, 39; II., 1, 2, 16, 19; IV., 51, 52; VI., 38, 50, 52, 68;

VII., 9, 16, 31, 32; IX., 9, 10, 11, 14, 16, 25; X., 13, 35, 37; XI., 11; XIII.,

16; XIV., 47; XVI., 2 7; XVII., 10, 12, 16; XIX., 6. G. D. M., XV., 79. Ki

ph., I., 457, 565, str. 273; II., 615, 976; III., 730; IV., 395; VI., 90. A. .,

XVII., str. 141. Pravk zem eské, str. 105. Apograf., X., 412. A S., IV.. 202,
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Velkostatku patí 574 ha, obci 76‘38 ha pozemk, radnice,

porážka, sušírna, hasické skladišt a dva rybníky.

Již ped r. 1749 bylo mezi sedláky a zahradníky rozdleno

27 m., r. 1860 dostalo se každému usedlému po 2 m. obecních

polností za plat roní 6 zl.

Majetek singulární povstal takto : Starousedlí sedláci a dom-

kai mli právo pásti v kapitolních lesích. Po r. 1848 vykoupila

kapitola právo tak, že jim dala ve spolený majetek své po-

zemky v obvodu obce Daskabátu zvané „Na mstském" a „V za-

hrádce". které si noví majitelé doplnili píkupem jiných pozemk
pi téže obci.

Trati: (1756) Hrušová, Holešnica, za Humny, za Kostelem,

u Lapae, Kíb, Kíbky, v Loukách, u Sušírny, u Šíiny, u sv.

Trojice, Dolní trávník, (dnes polní) Chmelník, tvrt (ouzky, ši-

roký), tvrtky, díly Skalkový, Dílnice, pod Doubím, Doubrava,

Hanákovy kle, Kle (pední, zadní), Jurkovo bezí, Kopaniny,

v Kopánkách, Kostelíky, Krátký flíky, nad Lišním, Louky dolní,

Nivy, v Ouzkým, Pastvisko, Podíly, Prosnisko, Richvaldy, Spále-

nisko, Vinohrady, Vyroubané, zadní Kípovy, Záhumenky, Pod
zahradniky, (lesní) Bakalov, (malý, velký), Dubovica, Hronov,

Panensky see, Vizova.

R. 1794 bylo tu 638, r. 1900 1299 obyvatel, z nichž 4 byli

národnosti nmecké, ostatní eské; katolík 1292 a 7 žid.

Rodiny, které pes 100 let drží rodný domek, jsou: Kova-

íkova, Tomkova, Sýkorova, Metelkova, Pacákova, Štpánova,

Dobisíkova, Zigmundova a Šubrtova.

Po válce 301eté ítalo se 28 starousedlých (mlyná, 3 láníci,

6 3
/4
láník, 2 pololáníci a 16 domka bez polí), kteí mli 376 m.,

13 novosedlých (od r. 1658— 1675) s 140 m. polí, 3 nov úmrtím

opuštné usedlosti a 1 stará pustina. V íce byli 3 zahradníci.

R. 1775 se zde ítalo; ddiná rychta, 44 tvrtláník, 16

rustikálních domka, 3 nov postavené domky, 10 starých a 3

noví dominikalní domkai, celkem 77 . Obec. polí „Prosnisko 44

bylo tehdy 21 m., pastvisk 50 m., a 3 m. Dolní louky; kopanm
dle privileje ze dne 1. ledna 1711 86 m. a lesa 43 m. Za kopa-

niny bylo platu 30 r. 6 kr., který se osedlým odpouštl, aby

ochotnji robotovali.

K selské usedlosti patí te 70 m., k chalupnické 40 m.

a k domkáské 2 m.
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Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím; chmele se

pstuje více než cukrovky. V míst jsou : 4 kupci, 3 ezníci, peka
5 hostinc, 10 krejím a švadlen, 8 obuvník, 4 kovái, 3 sed-

lái, 2 kolái, natra, 5 stola, zámeník, 2 holii, 3 soustruž-

níci, bedná, hrní, tesa, studná, 2 zelinái, 2 tvaržkái, ob-

chodník dobytkem, ovocem, hospodáskými potebami, 2 stižným

zbožím, 11 dívím a palivem. Dále jest tu výroba cementového

zboží, mlékárna, mlýn, parní pila, výroba lihovin. Díve bývala

panská koželužna a sirkárna.

Pomry poddanské. Gtvrtláníci platili o sv. Jií po 42

a o sv. Václav po 49 kr., o sv. Jané a o Vánocích po 17 kr. 2 d.,

o sv. Martin po 1 r. 6 kr.
;
byli povinni odvádti pedivo anebo

platiti po 18 kr. Domkai rustikální platili po 2 r. robotní inže

a do obce z domk po 3 r. Domkai domini kální platili po 2V2 r.

Ko^á dával, že nerobotoval, ron 4 r. Z obce se odvádlo

vrchnosti celkem 141 slepic, 5 kop vajec; pozdji dávali za sle-

pici 6 kr., za kue 3 kr. a za 15 vajec 5 kr.

Robota: 15 sedlák robotovalo po 3 dnech týdn s jedním

konm anebo po 1 dni se temi komi; 28 zahradník týdn
po 172 dni pšky; z domka robotovalo 26 po 13, 15 po 26,

4 po 16, a 9 po 5 dnech ron; tito ale byli ješt povinni ovce

pásti a stíhati, chmel sbírati a na hony choditi.

Dle smlouvy z r. 1789 byli sedláci za užívání panských

polí „Skaliska'‘, „Vinohradky“ a „Kopaniny" zvaných povinni

po 1 sáhu díví z Ranošovského revíru do Újezda dovézti a za-

hradníci každý 2 sáhy díví nadlati. Mlynái . 86 a 87 byli

povinni nožice brousiti. Majitel ís. 22 byl roboty prost, ale za

to vozil farái pivo z Veselíka; dále byli roboty prosti: Záhu-

menský mlyná, ková na ís. 113, žid, který platil inži, kostel-

níci a majitelé 16 ísel.

Ddiný rychtá platil za nálev piva a vína a za díví ron
36 r. R. 1744, než zboží Veselské se stalo svenským, prodala

vrchnost rychtu za 500 r. v pravý majetek; pi rycht byl ode-

dávna obchod dívím a patilo k ní 607i m -
polí, 1% m - za_

hrady, louka na 10 fr sena a 6 m. lesa. Pozdjší majitel Josef

Nádvorník tak špatn hospodail, že ji musel hrab Alois Pod-

statsky zpt koupiti a prodal ji r. 1775 za 1000 r. a roní inži

30 r. Rychtá byl povinen vrchnostenské pivo, víno a koalku

nalévati, které si sám pivážel; za to, že od vrchnosti díví ne-
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dostával, ml každou beku o 15 kr. lacinjší; více jak za beku
nesml zstati dlužen. Kdyby sklep byl prázdným shledán, za-

platil pokuty 10 r. Dále byl povinen platiti desátek farái; kdyby

si sám pasáka držel, nebyl povinen platiti na obecního pastýe.

Jelikož ml od vrchnosti pole, které mezi poddanské ítáno ne-

bylo, platil z nho ron 1 r. 42 kr. Nastoupí-li po nm na rychtu

dítky, platiti budou z kupní ceny 3%, cizí ale 10%. R. 1776 se

pipomíná, že rychta již byla rozparcelována.

Krom povinností k Veselské vrchnosti mli poddaní z V.

Újezda i povinnosti k olomucké kapitole. V rektifikaním proto-

kolu z r. 1756 jest napsáno, že dostali ped 40 lety .povolení

v kapitolním lese „Blá u zvaném kluiti, a že každý sedlák dostal

6 m. Pozdji tam i pásli, zaež odvádli 30'slepic a byli povinni

louku pi Újezd nedaleko Záhumenského mlýna sežíti, sušiti

a svézti; otavy se na ní nedlaly, ty mohli svým dobytkem

spásti. Za tuto práci dostávali od úadu z Tršic 2 m. lži a beku
piva. R. 1782 ureno, že seno mají odvážeti do dvora v echo-
vicích, a že mají kus cesty od Veselské hranice až po mostek

ležící v Daskabátské trati jakož i mostek opravovati; potebné

devo na mostek dostali od kapitoly. 1

)

Duchovní správa. Kostel sv. Jakuba Vtšího stojí na

jižní stran námstí uprosted býv. hbitova. Starý kostel, v nmž
byly 2 oltáe a na vži 2 zvony (jeden z r. 1500), nedostaoval.

Proto Karel Max. hr. Podstatský ve své závti z r. 1738 od-

kázal na rozšíení kostela 1000 r. Jeho nástupce František Karel

r. 1751 postavil nový klenutý kostel s oratoriem nad sakristií,

v nmž nyní jsou 3 oltáe. Dne 20. ervence 1843 byl kostel

bleskem ásten poškozen. R. 1786 se pipomíná, že byl po-

svcen nový hbitov pi cest k Lipníku. Nynjší hbitov založen

byl r. 1832 ven z msteka.
Když hbitov kolem kostela byl zrušen, zídil Leopold Karel

hrab Podstatský-Lichtenštein r. 1833 pod kostelem rodinnou

hrobku, a penesl tam ostatky svých pedk ze hbitova. Hrobka
r. 1881 byla ve slohu gotickém nov upravena a od olomouc-

kého svtícího biskupa hr. Gustava Belrupta posvcena. 2

)

') Dto Olomouc, 10. záí 1782.
2
) Krom dtí z hrabcí rodiny odpoívají v ni: hr. Alois Arnošt (f 1793)

a jeho manželka Josefa hr. z Arko (f 1790), hr. Leopold Josef (f 1813), hr.

Leopold Karel (f 1818) a jeho manželka Maria Amalia hr. Kláry-Aldringenová,
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Pízemní fara s mansardní stechou u kostela.

Jako první duchovní správce pipomíná se r. 1301 fará

Mikuláš. 1

)
Ze 16. století jsou známi r. 1551 Jiljí Sýkora a r. 1564

Matj. Zdali to byli farái katolití, neznámo. R. 1616 investo-

vaný Jan Siscinius byl faráem katolickým. Ve válce 301eté du-

chovní správa zanikla a V. Újezd byl pidlen k fae v Oseku,

k níž i pozdji založené osady Kozlov a Ranošov pipadly. Fará
osecký dostával desátk 30 m. rži, 15 m. ovsa a 10 r. Pole,

která patila k fae ve V. Újezd, držel jedno rychtá, druhé bylo

obecním pastviskem
;
louku ml kostelník, jenž byl povinen knzi

z Osekav který tu každou tetí nedli konal služby Boží, obd dá-

vati. R. 1737 dne 20. února zízena zde byla administrátora, na niž

platily obce ron: V. Újezd 11 r. 40 kr., 11 máz másla, 30 m.

rži, 15 m. ovsa, Kozlov a Ranošov 4 r. 22 kr. 3 d., 5 máz 2 l

/2

žejdlíka másla, ll 2
/8

rži, 5 5
/s

m. ovsa a všechny 3 osady

2 kopy 28 vajec a 68 r. 27 kr., patron dával ron 30 r., 30 sáh
paliva a 8 beek piva. Obce postavily faru, kterou vydržovati se

zavázaly. Administrátorem stal se zdejší rodák František Schmid.

Po 7 letech obnovena byla samostatná fara, pi emž se patron

zavázal ron dávati 8 m. žita, 40 m. rži, 2 m. hrachu, 15 beek
piva, 5 vder vína, 66 l

/ 2 libry másla, 3Ú2 kopy vajec, 1 kopu

a 11 slepic, 7y2 kopy slámy, 80 sáh díví s dovozem a 1 5

V

2 r.

hotových penz. Faráem byl jmenován posavadní administrátor

(— 1759). Déle faráovali: Karel Schenk (1762— f 1789), za nhož
Stamice od farnosti osecké sem pifaeny, po nm tu byl fa-

ráem Josef Procházka (— 1814), pak Ignác Procházka (— 1871)-

Na to Fabián Hofmann, Klement Doleek (1879— 1898), za nhož
pifaeny Daskabát a Výkleky. Od t. r. Antonín Koutný, jenž se

postaral o kost. výzdobu a zjednání krásných rouch bohoslu-

žebných.

V obvodu V. Újezda j^ou 3 polní kaple.

Blíže kostela stojí hrabcí chudobinec založený od hr.

Karla Maxa, který ve své poslední vli z r. 1738 odkázal k tomu

úelu 5000 zl. na vydržování 10 chudých a zavázal svého ddice

hr. Leopold Felix (f 1902) a jeho manželka Františka hr. Paarová (f 1881),

hr. Maria Theodora (f 1884), hr. Leopoldina Františka (f 1890), hr. Adolf

(t 1898).

i) Fará Bertold patí do Újezda u Unova, kdež jej Wolný správn

uvádí.
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špitální budovu postaviti, na niž poruil 500 zl. s dodatkem, že

stavivo a roboty má ddic dodati. Pátý krejcar z denního platu

má býti odkládán na šaty špitálník. Špitálníci mli bílé kabáty

s modrými výložkami a špitálnice bílé plášt s modrými límci.

Povinností jejich jest, denn mši sv. pítomnu býti a jeden r-
ženec se pomodliti. Jelikož kapitál asem se zmenšil, žije nyní

ve špitále jen 6 chudých (3 m. a 3 ž.) ;
výnos roní z kapitálu

obnáší 247’ 10 K.

Školství. Školní budova postavena byla teprv r. 1737 na

. 44. nákladem pifaených obcí k V. Újezdu. Druhá budova

stála na . 15.. kde jest radnice; dnešní jednopatrová se 3 tí-

dami jest z r. 1886.

Píjem uitelv z polovice XVIII. stol. byl od obce velko-

újezdské 8 r., z Kozlova a Ranošova 4 r., ml na Prosnisku pole

na 4 m. a louku na 3 fry sena. V. Újezd dával škole 6 sáh
paliva a dovolil uiteli na obec. 2 krávy pásti. Mimo to ml
píjmy štolové a za 6 kantací dostával od každého usedlého ze

3 obcí po 1 kr. 2 d.

Piškoleny byly i dítky z Kozlova a Ranošova a pozdji,

když Stamice pifaeny byly k V. Újezdu, i ze Stamic. Dnes

mají tyto obce své vlastní školy.

Nejdéle uitelovali: Jakub Procházka (1737— 1752), Matouš

Bóhm (1755— 1763). V roce 1788 byl vyškolen Kozlov, k nmuž
byl pidlen Ranošov. Ignác Štpán (1822— 1852), Josef Šich

(—f 1874), Antonín Barbí (- 1896), Josef Libosvar (—f 1917).

Spolky: hasický, velaský, dlnický podporovací a vzdlá-

vací „Svornost" (1907), tenáský „Podhoran" (1874, zanikl 1906),

rolnicko-dlnický spotební (1896), družstvo pro chov hovzího

a vepového dobytka (1899), Sokol (1906) a místní odbor Ná-

rodní Jednoty (1911) s veejnou ítárnou v radnici. Knihovny

mají Svornost a Sokol.

Poštovní úad má jízdní spojení denní od r. 1872 s Olo-

moucí a od r. 1907 s Lipníkem; telefonní úad jest z r. 1909.

Nemoci: na choleru zemelo r. 1836 22 a r. 1866 48 osob.

R. 1892 ádil tu tyfus a r. 1911 spála, na niž takoka

všechny dti onemocnly, ale jen 15 zemelo.

Požáry: r. 1860 vyhoelo 11 ., r. 1873 16 ., r. 1880

17 dom.
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R. 1899 zízeno družstvo pro chov dobytka, ke kterému

úelu obec družstvu obec. pastvisko postoupila. V letech 1910

a 1911 založeny sady tešové v tratích „Vyroubané* a „Jur- -

kovo bezí*. R. 1909 postavena radnice.

Ze zdejších rodák uvádíme Františka Šmída, prvního fa-

ráe zdejšího po reformaci; zemského poslance za venkov toho

okresu Tomáše Kováíka (n. 1824, f 1881), který založil tu rol-

nickou záložnu.

Djiny. R. 1324 pipomíná se Žibid z Ú., kterému patila

pustá ves ermná. R. 1364 jmenuje se Ú. Velkým a platil 7 gr.

mýtného v Olomouci. R. 1371 dostal Puta z Holštýna a ze

Zdounek od markrabte V. U. lénem pro sebe a své mužské po-

tomky. Jelikož ale r. 1381 bez mužských potomk zemel, dostal

V. Ú., který se již mstysem nazývá, Václav Rus z Doloplaz

lénem, který je se Smolnou, Kozlovém a Germnou prodal za

350 kop gr. Lackovi z Krava. Lacek dal r. 1392 Kan z Char-

vát, manželce Rusa z Doloplaz, na lidech poplatných v Ú. 5 kop

gr. vnem, na kteréžto vno tato na spolek vzala Viléma z Rataj

a jeho dítky. Tak se stal V. Ú., který r. 1447 se nazývá Volavý*

zbožím Helfštýnským.

R. 1486 dal král Matyáš Vilémovi z Pernštýna své právo

na V. Ú. R. 1510 nazývá se Svrchní Ú. R. 1548 prodal a v zem.

desky zapsal Jan z Pernštýna mimo jiné i msteko Horní Ú. s po-

dacím Erasmovi z Bobolusk. Od t. r. viz djiny u Veselíka.

R. 1616 jmenuje se Újezdec. Za dob války 301eté mnoho vy-

trpl, tak že byl nazýván vsí, a ješt r. 1671 a 1705 mstekem
též se jmenoval. R. 1892 dne 16. záí výnosem místodržitelským

byly povoleny tyry výroní trhy této obci: druhý úterek po

Zvstování P. Marie, v úterky po sv. Jakubu V., po sv. Václavu

a po Poetí P. Marie. 1

)

V obvodu obce bývaly vsi Meziíí a Provodov. O Mezi-

íí víme, že r. 1368 Pitrold a Dyrch, brati z Lipan, krom
jiného i tu ves prodali za 200 kop gr. Janovi, Vokovi a Bene-

šovi z Krava. Dle listu Viléma z Pernštýna z r. 1507 víme o vsi,

že se tu lámal kámen a soudíme, že nynjší Mezihoí, kde jsou

kamenné lomy, bude asi totožným s Meziíím. (Viz M. Prosenice).

]

) Co Wolný ve své topografii (kraj Perovský, str. 460) o V. Ú. píše,

týe se Horního Ú. v okrese Bystickém p. Hostýnem.
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R. 1548 prodal Jan z Pernštýna pustou ves „Mezícko“ Eras-

movi z Bobolusk na Veselíku (v. t.). O Provodov platí k r. 1368

totéž, co o Meziíí; r. 1548 byl též jako pustá ves Erasmovi

z Bobolusk prodán. Kde stával jest neznámo. 1

)

Veselíko,

samostatná politicky a katastráln obec, leží z. Lipníka na svahu

Zámeckého kopce po obou stranách okres, silnice. Pojímá v sob
bývalou osadu Chylec, kteráž sluje „Ddina'4

. Jiné místní trati

slují: Kopec, Ghurky, Veselí, u Zámku, Ulice a Ve vývoze. K obci

patí samoty : Vicinov (4 . s 28 oby v.), Salajka a Mlýnec. V míst
nachází se zámek s dvorem, bývalý pivovar a palírna.

R. 1794 bylo tu 79, r. 1900 124 . ;
ped nkterými domky

jsou zahrádky.

R. 1669 mlo poddanských polí obdlaných 522 mr; r. 1756

se ítalo 557Y8
m., z ehož 2 m. „Debe“ patily obci, 24 m.

obec. pastvisk, a 32 m. zahrad a chmelín. R. 1775 se pipomíná,

že obec má z milosti vrchnostenské kopaniny 73

V

8
m. a erný

les u Vicinova na 50 m. též od vrchnosti. Dnes má katastr

1 ICO ha, z toho poplatných 1072 ha (polí 391 ha, luk 52 ha,

zahrad 30 ha, pastvisk 17 ha a lesa 582 ha). Velkostatku patí

750 ha, 94’7
2
m. pozemk a bývalá kontribuenská sýpka.

R. 1871 a 1872 dlili se obyvatelé obec. pozemky, piemž
sedláci a chalupníci dostali po 6 m., domkai rustikální po 3

/4
m.

a dominikální po 1

/2 m.

Trati: (1777) nad Studánkou, u Haltýe, Kle a na Lukách,

(dnes) za Brankou, Deb, na Debi, v Dolu, Prostední Flek, od

Hambalka, za Hejky, Kopanina, Zámecký kopec, Koniny, pod

Lipím, Lukavce, Miní, pod Obcí, Ouzky, za Pastviskem, Pod-

humení, na Podvesní louce, od Potka, na Roubaninách, nad

Rybníkem, od Svrova, Šefránky, za Vejvozem, u Vicinova.

Na polích v okolí Veselíka nalezeno bylo mnoho památek

z mladší doby kamenné, jako ervené nádobí s ornamentem

’) C. D. M., V., 124; VI., 265; IX., 336; X., 107, 445. Z. d. O., I., 37,

55; II., 5; IV., 14; VI., 36, 52, 53; VII, 13; VIII., 37, 38; IX, 14; X., 3, 44;

XXV., 52. A. C., XVI., 288, 288, 466; XVII., 119. . M. M., XII., 178; XXVII., 287.
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nelitovaným a pupíky, drobnjší nádobí z hlíny plavené s orna-

menty rytými v podob podkov a kosotverc, nástroje z pa-

zourk, jaspisu, rohovce a obsidiánu; z kamenných nástroj : se-

kyrky, škrabadla, mlaty, vývrtky, hladidla, drtidla, otesavae,

mlýnské plotny, pesleny a koštné šidlo.

R. 1794 bylo 426, r. 1900 753 es. obyv., z nichž 748 kat.

a 5 žid.

Pes 100 let drží rodný dm rodiny: Lipnerova, Škaupova*
Pospíšilova, Panákova, Skopalova, Panákova, Kroplova, Hanzlí-

kova, Panákova . 87 a Vagrkova.

Po válce 301eté bylo tu 7 osedlých titvrtláník, kteí mli
po 36 m. polí, 8 zahradník bez polí, 4 nov osedlí pololáníci,

2 nov osedlí, kteí mli pldruhé tvrti lánu, 14 nov osedlých

zahradník bez polí, nov opustlý pllán a staropustý domek,

celkem 35 osedlých. R. 1775 se tu ítalo 14 pololáník, 25 za-

hradník, 6 rustikálních a 28 dominikálních domka.
K selské usedlosti se ítá 60—64 m., k zahradnické 24 m.

a k domkáské po 1 m.

Obyvatelé živí se hlavn polním hospodástvím
;
nacházejí

též živnost v panských službách, pi dvoe, v lomech
;
mnozí

pracují v zim v sladovnách a v lét pi stavbách.

V míst se nacházejí 4 hostince, 2 ezníci, 4 kramái,

3 krejí, 3 obuvníci, ková, kolá, sedlá, 2 stolai, mistr tesa-

ský, kamná, pokrýva a zámeník. Mlýn a blízký vták jakož

i panský pivovar a palírna zanikly, podobn i výroba salajky

a olejna.

R. 1909 poízeny byly parní stroje na výrobu drobného

silniního štrku. V míst jest též výroba lihovin.

Poddanské pomry. Pololáníci platili o sv. Jií a sv.

Václav gruntovní inže po 1 r. 3 d., o sv. Jan a o Vánocích

po 17 kr. 2 d., o sv. Martin po 8 kr. 2 d., za 5 slepic po 30 kr.,

za 3 kuata po 9 kr. a za 1
/2 kopy vajec po 10 kr., z pastvy po

18 kr., za pedivo po 18 kr., celkem každý ron 4 r. 9 kr. 2 d.

Zahradníci platili o sv. Jií a sv. Václav gruntovní inže po

17 kr. 3 d., o sv. Jan a o Vánocích po 17 kr. 2 d., o sv. Martin

po 5 kr. 2 d., za 1 slepici po 6 kr., za 3 kuata po 9 kr., za

24 vajec po 8 kr. za pedivo po 18 kr., celkem každý 2 r. 15 kr.

Rnstikální domkai bez polí platili roní inže 2V2 r. a robotovali
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ron 26 dní. Dominikální domkai platili též roní inže 2 x

/2 r.

Pt hofer platilo do obce ron po 12 kr.

Sedláci robotovali jen 1 den týdn s 3 komi a zahradníci

konali pší robotu týdn
1

V

2 dne. František hr. Podstatský jim,

ale pro svou toliko osobu, toho 1

/2 dne odpouštl. 6 domka
robotovalo ron po 26 dnech, 2 po 16 dnech, 18 po 13 dnech

a 27 po 5 dnech ron; tito poslední byli povinni ovce práti

a stíhati, chmel sbírati a na hony choditi. Rychtá a 2 dom-

kai, kteí konali službu poštovních posl, byli roboty prosti.

Sedláci a zahradníci byli povinováni za pole Roubaniny až do

odvolání ron po 3 dnech pší robotu konati. Roboty byla prosta

ísla: 8. (olejna), 14., 42. (panská kovárna a krma, v níž se

hromady odbývaly) 68., 88., 89., 97. (sušírna na len), 71. a 18.

(panský hostinec). Domkam bylo dovoleno v lese stelivo hra-

bati, díví sbírati a pásti. Vrchnost darovala obci les (nyní pole

„Koniny"), aby mla díví na stavby.

Ke kostelu patí do Oseká, kamž farái odvádli desátek:

sedláci po 52 snopech rži a ovsa a po 2 žejdlících másla, za-

hradníci po 2 žejdlících másla. Ze dvora panského dostával fará

po 16 kopách rží a ovsa. Místo toho stala se úmluva r. 1639

mezi faráem oseckým a Krištofem sv. p. Podstatským, že tento

dával farái ron 10 zl. mor., 4 provázky díví a 10 beek
piva; kdyby fará více piva poteboval, dostane za mici žita

beku piva.

V míst nachází se starobylá zvonice.

V zámku jest domácí kaple ke cti sv. Františka
Paulánského s 2 oltái. Kaple jest vymalována freskami

a opatena jest cennými starodávnými paramenty, které jsou

vtšinou prací len hrabcí rodiny; má též vzácné relikviáe.

Zámecká kaple se pipomíná již r. 1639. Byla zasv-

cena bl. P. Marii. Této kapli odkázal Karel Max r. 1738 na stí-

brnou lampu ped obrazem 70 zl., a na stíbrný kíž a 2 stí-

brné svícny, své šatstvo a tabulní stíbro z Veselíka. Když r. 1768

zámek nov postaven byl, byla v nm i kaple nov od hr. Fran-

tiška postavena a od jeho manželky Theodory roz. svob. pí.

Imbsenové r. 1769 vyzdobena. Konají se v ní služby Boží. V ob-

vodu obce jsou dv polní kaple, ob nákladem vrchnosti

postavené. Na nádvoí zámeckém zasluhují zmínky krásné ka-

menné sochy sv. Aloisa, Josefa a Floriána. Leopold hr. PodstatskV
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(1801— 1848) chtl ve Veselíku svým nákladem zíditi samo-

statnou duchovní správu; obané mli dáti povozy a práci ná-

denickou; tito ale odepeli a tak k tomu nedošlo.

Školství. Pvodn chodilo se odtud do školy v Oseku,

kamž uiteli dávali : sedláci po 2 snopech rži a ovsa a celá obec

rektorského platu 2 r. 42 kr. Za koledu, míkulášní a kantaci

platili o novém roce sedláci po 5 kr., zahradníci po 2 kr.,

a domkai po 1
1

/2 kr. místo kolá o hodech: sedláci po l
l

/2 kr.,

zahradníci po 1 kr. a domkai po 3 d., a pi sbírání zpovdních
cedulek o Velkonocích každý dával 1 vejce.

R. 1788 zízena byla jednotídní škola na . 68. Uitel do-

stával z dítka 2 j

/4
kr. platu týdn; za to byl povinen svým ná-

kladem vytápti uírnu. Prvním uitelem jmenován byl krejí

Václav Kopeek (— 1833), který i jako uitel emeslo provozoval.

Manželka jeho mla prodej tabáku a kramáství. Kopeek byl

zárove kostelníkem v zámecké kapli; za to dostával beku piva,

2 m. žita, 4 m. rži a 4 sáhy mkkého loket dlouhého deva.

V tch dobách jakož i pozdji bývali v zámku zámetí kaplani.

Po nm uiteloval Fabián Lipner (1840), za nhož 1. srpna 1834

pi velkém požáru v obci i škola shoela, Josef Šich (— 1853),

Ignác Fróhlich (— 1865), Josef Knžíek (—f 1889), Martin Fri-

drišek posud. Za nho r. 1906 stará školní budova (z r. 1835

po ohni) byla úpln zboena a na jejím a na míst dvou za-

koupených domk nová jednopatrová školní budova téhož roku

postavena.

V míst jest spolek tenáský „Podhoran“ (1893), Odbor

Národní Jednoty a poštovní úad s telefonní stanicí.

Pamtihodné události. V posledních dnech msíce

ledna a zaátkem února r. 1836 po dvakrát pozorován tu byl

hromadný tah šupinušek eledi Podura. Zvíátek bylo takové

množství, že sníh a voda byly jimi po nkolik dní pokryty, tak

že lidé vody piti nemohli; pro dobytek byla pecezována. Na

živu zstalí živoichové tvoili kulikovité tvary; tmavá jejich

tlíska považována byla venkovany za zrnka stelného prachu.

Vtší požáry byly r. 1834 1. srpna, kdy shoelo i se školou

41 dom a stodol a r. 1857 vyhoela opt táž ást vsi. R. 1860

vyhoela panská stodola a sýpka; r. 1896 dne 16. kvtna vyho-

elo 7 ísel.

Krupobití poškodilo osení v letech 1902 a 1903.



367

Nemoci: R. 1806 zemelo na horeku 29, r. 1836 na cho-

leru 32 a r. 1866 opt 45 osob.

Po bitv u Slavkova 2. prosince 1805 zízena v zámku

30. prosince vojenská nemocnice a trvala až do 8. ervna 1806.

Zemelí vojíni pochováváni byli v lese na Zámeckém kopci. Zá-

rove tehda vypukla horeka, která za tch 5 msíc si ve Ve-

selíku a Oseku 82 život lidských vyžádala. R. 1809 po ne-

šastných bitvách opt otevena tu byla nemocnice dne 4. er-

vence, do níž dne 6. ervence o 12. hod. v noci dovezeno bylo

400 muž ranných a 100 muž na obsluhu. A ješt 17. prosince

téhož roku dovezeno bylo 100 nemocných, tak že zámek ani všech

pojmouti nemohl a museli tudíž nemocní, kteí se pozdravovali

bu na Podštát aneb do Dlouhé Vsi odváženi býti. Nemocnice

trvala do 5. kvtna r. 1810. V té dob zvlášt ádila mezi ne-

mocnými úplavice.

R. 1813 dne 11. listopadu zízena zde po tetí nemocnice,

která trvala až do 2. dubna 1814. O velkém potu ošetovaných

nemocných v tetím období svdí, že Veselíko samo dáti mu-
selo pes 400 pípeží, a že zde byl zvláštní vojenský knz. Jak

zápisy vypravují, rozmohly* se mrou úžasnou nemoci nakažlivé,

jimiž i ošetovatelé nemocných se nakazili. Na celém panství

nebylo ani dostatek slámy a suchého deva na otop.

Místo v lese, kde zemelí vojíni pochováváni byli, nazývá

se do dneška vojenský hbitov, na nmž železný kíž ozna-

oval místo jejich odpoinku. R. 1905 z popudu a nákladem

vojenských vysloužilc z Prosenic a okolí, a za pispní majitele

panství, císaského ministerstva ruského a jiných dobrodinc po-

staven kamenný pomník.

R. 1912 zavedeno bylo v obci elektrické osvtlení.

Djiny. Nynjší obec Veselíko pojímá v sob ti bývalé

osady: Veselíko, které též Veselice a Veselá nazýváno bylo

Ghylec a Vicinov. Hlavní ástí byl Ghylec, který pod tím jménem
ješt r. 1775 v urbái se uvádí; Veselíko byla ást kolem zámku,

kteréž jméno teprve koncem 18. stol. na jiné ásti obce rozšíeno

bylo tak, že jméno Ghylec úpln zaniklo. Ghylec patil více

majitelm a ml i svj vládyí rod „z Chylce“.

R. 1347 pipomíná se Sezema z Ghylce, a opt r. 1358

s Heršem z Gh.



368

R. 1353 vzal Fridolín z Gh Jilka z Kozlovic na spolek na
své zboží.

R. 1373 prodal týž Fridolín dvr o 1 1. a poddaného se 3
/4

lánu poplatného a se vším píslušenstvím Mikuláši z Pavlovic,,

který ale toto zboží dle panského nálezu r. 1377 postoupiti musil

Pavlovi z Borová a Janovi z Véžek, kteí vše t. r. i se dvma
podsedky a polovicí vsi Židlichova prodali Zbykovi z Kokor.

Než Mikuláš vedl spor o toto zboží dále, až je dostal zpt a

r. 1381 prodal vše i s krmou výše jmenovanému Zbykovi

,

který ihned vzal Protivce ze Zástizl a jeho manželku Annu na
spolek, a své manželce Kan se svolením Protivcovým na tomto

zboží 50 kop gr. vnem dal. Tato r. 1412 vzala bratry své Pro-

tivce ze Zástizl a Jana z Moravan na Gh. na spolek. R. 1437

Smil se Zástizl prodal v Gh. 4 lány, 6 zahrad, láze, krmu se

všemi platy Janovi Obešlíkovi z Veselíka a z Lipultovic.

Svrchu jmenovaný Fridolín z Gh. prodal polovici dvora v Gh.

Mukaovi z Kokor, který r. 1375 pohnal Dticha z Gh., syna

Adliky z Gh., že se mu uvázal v tuto polovici dvora. Dtich
z Gh. ml tu ješt podsedek, který r. 1376 prodal Velislavovi

z Lazník.

ást Ghylce patila Kunoví, Jarošovi a Bohušovi, bratrm
z Drahotuš, kteí r. 1371 svj podíl, osminu Gh., prodali mar-

krabti Janovi a téhož r. Mšinek z Drahotuš svj díl, pl dvora

v Gh., témuž markrabti prodal. Markrab dal toho pl dvora

svému komorníkovi Rudolfovi z Frenštátu, který jej r. 1385

prodal Zbykovi z Kokor.

Oldich z Prosenic ml v Gh. 5
/± 1., které r. 1371 prodal

Bohušovi z Drahotuš, kterýž je r. 1377 prodal Lvovi z Nelešovic

a jeho manželce Vachn. Po smrti Lvov provdala se Vachna

za Pavla z Gh., r. 1382 sstoupila se sním na svj dvr v Ch. r

ale pátou tvrt prodala Zbykovi z Kokor. Po smrti Pavlov
spadl tento lán na markrabte Albrechta (od r. 1423—1439),

který jej dal Pardusovi z Petvaldu, odjinud z Tupce.

R. 1371 se pipomíná, že Markéta, manželka nkdy Mrakše

z Gh., mla na této vsi vnem 125 kop gr. Druhý její manžel,

Všebor z Rájce, toho roku 1
/2 vsi Gh. prodal Frankovi z Kunovic

a vno její na Gh. vymazal. Frank z Kunovic ml od markrabte

lénem dvr v Buku, 8 lán, 4 podsedky a krmu; toto zboží pro-
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dal Unce z Majetína a dal za to markrabti v náhradu mimo jiné

i své zboží v Ch., kteréžto markrab r. 1406 prodal Janovi Par-

dusovi z Tupce a ze Žeranovic, a tento je opt prodal r. 1437

Janovi Mlíkovi z Gh. a jeho manželce Kan.
R. 14M pohnali Frank z Kunovic a Petr z Krava Pavla

z Gh., že jim drží dvr vlastenecký v Gh.

R. 144G Jan z Lipníka prodal Jakšovi ížkovi z Louky
a jeho manželce Dorot z Újezda všechno své zboží v Gh. Jakeš

z Lúky i se svými erby odekl se r. 1481 všeho práva, které

ml na lán ddiném a dvoe v Ghylicích i všem písl., neb

dvr ten v Ghylicích prodal Martinovi a Mikulášovi a jejich d-
dicm. 1

)
Syn Mikuláše z Gh., Václav z Gh., vložil v desky r. 1502

svým sestrám Barboe a Mart své ddictví pl dvora s píslu-

šenstvím 2
). Barbora vzala ihned na svj díl na spolek manžela

svého Jiíka z Radkova. R. 1510 postoupila Marta svj díl své

seste, Jejímu manželovi a jejich dítkám.

R. 1590 brati Duchek Chromý z Vacanovíc, Jan Zeman
Z' Ch. a jejich sestra Kateina se svým manželem Václavem Pa-

licou, svobodným dvoákem z, Dol. Újezda, prodali svobodný

dvr z Gh., který mli po svém otci Matjovi Zemanovi, olo-

mouckém mšanu, Šebestiánovi Tebochovskému za 500 zl. ne

bez odporu Bernarda Podstatského z Veselíka, kterého Tebo-
chovský pohnal o uvázání toho dvora.

Mimo výše uvedené vládyky z Gh. pipomínají se ješt:

r. 1371 Mojžíš z Gh., r. 1385 Štpán z Gh., který koupil od

Oneše z Krásna zboží ve Vyškovicích, r. 1383 Jan Oveka z Gh.,

který koupil od Jindicha z Krava r. 1417 dvr v Hluzové,

r. 1408 Anna, manželka Herbarta z Gh. R. 1509 vzpomíná se

Valenta z Ghylce. Jemu, jeho manželce Katein a dtem jejich

prodal Martin Gelák z Lazník svj dvr svobodný, ddiný v Hor.

Lazníkách.

Go se Veselíka týe, ml tu klášter hradištský u Olo-

mouce dva poddané, z nichž Budislav z Veselé r. 1275 se pi-

pomíná. R. 1466 opat Mikuláš pohnal Jana Obešlíka z V., že

drží lidi ke klášteru slušící, a z nich platy bée. Tito poddaní

klášterní uvádjí se ješt r. 1491.

9 Z. d. O., XII., 31.

2
) Z. d. O., XII., 31.

n
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Veselíko slušelo morav. markrabti.

R. 1371 ml Veselíko lénem Frank z Kunovic. Markrab
Jošt zastavil V. a jiné zboží Ctiborovi z Cimburka a na Tova-

ov za 2244 kop gr.

R. 1377 Racek z Veselé prodal Veselé Mikuláši Rýkovi
z Rýkovic, ddinému fojtovi v Hranicích.

Když pak r. 1406 markrab vše, co ješt na Veselíku ml,
Janovi Pardusovi z Tupce a ze Žeranovic za 25 kop gr. prodal,

ohlásila proti tomu prodeji Eliška, dcera Mikulášova, odpor,

kouc, že V. patí jí, protože je má od svého otce, a protože

s matkou svou Ofkou, s kterou jest ve spolku, od r. 1384 má
na nm 80 kop gr. vnem

;
zároveá pohnala Jana Pardusa zna-

menit z Veselé i z nadbytu, že její vlastní ddictví Veselice vy-

prosil na markrabti bez práva; právo její bylo r. 1407 uznáno.

Než na V. mla též podíl Alena, manželka Vítka Písklete z Luan
a z Veselice, snacha Elišina. Proto držel Vítek Veselici, z kteréž

píiny i jej Eliška r. 1406 pohnala; násl. roku byla ale toliko

na 2
/s vna zvdna a 1

/s piknuta byla Alen. R. 1408 a 140,9

pohnala Elišku Anna, sestra její a manželka Bková ili Ru-

kovcova, že jí drží spravedlivý díl. Páni nalezli, že 50 kop gr.,

které Eliška za zboží dala, má naped míti; co jest ostatek toho

zboží, o to se mají rozdliti.

Eliška mla za manžela Sulka z Kekovic, jenž se pozdji

psával ze Zákovic, kterého na vše na Veselici vzala na spolek

r. 1408. Sulek pevedl její vno r. 1415 s V. na své zboží

a prodal Veselici s dvorem svobodným a se vším všudy Onde-
jovi Rukoví z Kele, jenž své manželce Ann zapsal 30 kop gr.

na tomto zboží vnem, a jelikož od r. 1412 ást Chylce držel,

z Chylce se nazýval. Tento prodal dvr v Ch. Olbramovi a Mik-

šíkovi z Lipníka; za to je pohnal r. 1419 Sulek ze Zákovic, že

mu zboží V. u Ondejka odkoupili
;
nebo tento mu slíbil, že

krom jemu žádnému jinému nieho neprodá, na Ondejku ale

neml, kde co postíhati. Syn Ondejkv Litek prodal r. 1437 V.

Janu Obešlíkovi z Lipultovic a ze Zdtína, kterýžto dal své man-

želce Ludmile z Lešan a z Krumsína na tomto zboží 1272 kop

gr. vnem, a jak výše eeno, též vtší ást Ch. koupil. Po Ja-

novi držel zboží syn jeho Ctibor.

Jeden dvr ve V. náležel Maškovi z V., který jej prodal

Martinovi Hromádkovi z Ústí; jelikož ale Hromádka díve zemel
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1

než za zaplatil, prodali jeho rukojmí dvr r. 1486 Vilémovi

z Pernštýna za 54

V

2 zl. uherských ervených. 1

)

Ctibor Obešlík zemel po r. 1488. Po jeho smrti prodal

zemský hejtman Ctibor z Cimburka ve prospch sirotk po nm
pozstalých J-ana, Felixe a Václava r. 1491 vsi ddiné Vese-

líko s dvorem poplužním a ves Chylec Vilémovi z Pernštýna 2
)

za 600 duk., jehož syn Jan „Bohatý" je prodal r. 1548 Erazimovi

z Bobolusk. Tehda patilo k Veselskému zboží; Veselíko, Chylce,

msteko Horní Újezd s podacím, Stanimice, Buk, 6 lovk
v Lazníkách, 6 lovk ve Výklekách a pusté vsi Ranošov,

Kozlov, Mezeíko, Kyjanka a Sedlíšt. 3
)

Na získaném práv zboží zapsal Erazim manželce své Ann
Milotské ze Zástizl vna jejího pl devátá sta dvacet pt kop

gr. ku pravému jejímu vnnému právu. 4
)

Nový majitel koupené vsi a msteko Újezd scelil v pan-

stvíko, jehož stedem se stalo Veselíko, kdež si i tvrz

a pivovar vystavl. Po 9 letech prodal a v desky zapsal Jií-

kovi ze Zástizl své ddictví: Tvrz a ves Veselíko s dvorem

poplužním, s pivovarem, ves Chylice, ves Stanimice, msteko
Horní Oujezd s kost. podacím, ves Buk, ve vsi Výklecích

6 lovk, v Laznikách 8 poddaných, pusté vsi : Ranošov, Kozlov,

Sedlišté, Kyjanku, Mezíko, Výcenov, a ty lesy a grunty, jež

šlovou v Šepích a v Moke, a v tch místech, o rozepe

s pány Pernštejnskými byla. 5
)

Jií ze Zástizl dostal od krále Ferdinanda r. 1553 mocný

list dlati poruenství. 6
)
Na základ toho ustanovil ve své závti

ze dne 1. listopadu r. 1559, že jeho dcera Johanka má dostati

200 kop gr. a výpravu svatební; statek a svršky poruil bratrovi

svému Zikmundovi ze Zástizl a jeho mužským potomkm. Moc-

nými poruníky svých dítek a statku uinil Frydrycha Beznického

*) A. ., XVI. pg. 296. Týž A. G., VII., pg. 531 zaznamenává, že Mla-

dota z Veselice žaloval na Jana Dit, že mu statek spálil. Jan Dít dokázal,

že byl ve Fulneku, a proto byl u soudu komorního r. 1480 osvobozen.
2
)

Z. d. O., XIV., 2. Arch. es., XVI., 370.

3
) Z. d. O., XXV., 52.

4
) Z. d. O., XXV., 53.

5
) Z. d. O., XXVI., 9.

6
) Ve Vídni, v sobotu ped slavným hodem Narození Božího 1553.

(Z. d. O., XXVII., 39.)

24*
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z Náchoda a Zikmunda ze Zástizl; r. 1566 byl pan Jií mrtev;

zapsali t. r. poruníci Oldichovi a Krištofovi z Kounic: tvrz

a ves Veselíko, s dvorem, pivovarem, vsi: Ghylice, Stanimice,

msteko Újezd Horní s kost. podacím, ves Buk, ve vsi Výklecích

6 lovk, ve vsi Malých Laznikách 8 lovk, vsi pusté: Ra-

nošov, Kozlov, Sedlišt, Kyjanka, Mezeíko, Vícenov, se vším

a všelijakým písl., však to vymiujíce, což se tch míst v horách,

o kteréž s Václavem z Ludanic na Helfenštein rozepe jest, a to

na pátelích vydaných k mocné výpovdi náleží, a tolikéž o de-

sátek knzi farái Oseckému z rolí Veselických, to aby Oldich

a Krištof z Kounic sob vykonali a ku konci pivedli, toho aby

rukojmové nebyli povinni spravovati a osvobozovati. 1

)

Aby se vyhnuli snad zmínné rozepi páni z Kounic s p.

Václavem z Ludanic, prodal r. 1569 Oldich z Kounic a na Slav-

kov na míst svého bratra zboží Veselické p. Václavovi
z Ludanic na Helfenštein, 2

)
po jehož smrti r. 1571 zem-

sky hejtman Zdenk Lev z Rožmitála prodal r. 1573, a Zacha-

ryáš z Hradce na Teli a Polné, poruník dcerušky Kateiny

z Ludanic, zapsal v desky Karlovi Staršímu Podstat-
skému z Prusinovic a na Vrchoslavicích, nejvyšš. su-

dímu markr. Mor., statek Veselíko se vším písl. 3
)

Od t. r. jest panství stále pi témž starobylém rod (viz

rodokmen na násl. stran !).

Jak Paprocký píše, zemeli synové Karla staršího bu v mládí

anebo bez potomk; proto stali se ddici statku synové Karla
mladšího Podstatského; Jindich byl majitelem a brati

jeho Bernard a Tas mli toliko podíly. Po Jindichovi násle-

doval r. 1626 Krištof Karel, syn Tasv, jenž byl v 1. 1614—1617

komorníkem menšího práva v Olomouci;, r. 1627 byl povýšen

do stavu panského a stal se písedícím zemského práva a nej-

vyšším manským sudím. Držel též Velké Lazníky, Zborovice

a manský statek Starou Ves. R. 1636 zapsal své manželce Marii

Alžbt Pražmové z Bílkova 10.000 zl. vna a nadvna na stat-

cích svých: Veselíku, msteku Hor. Újezd, vsích: Stanim-
icích, Mal. a Vel. Laznikách, Svrov, Radvanicích a ChylcL

b Z. d. O., XXVI., 40.

2
) Z. d. O., XXVIII., 13.

3
) Z. d. O., XXIX., 6.



373

a>

>
-cti

44

n
<L>

E
-fa

O
T3
o b
C£ £

ctí

fa

.s
fa ‘OJ

.ga
>?-i

>53 N
Q s-*

12

"02

fa

fa
O
-í>>

44

fa
o
fa

°B
b

'Ctí

Cu

fa
£ 44
B >02

43 O

I 3
O N
f^'Ctí

N
>
O
B

•
-cti 43

f2T)
'fa CÍ

g.2-g
" g-g
02 >s-i 44
(2P- H

I 2

f.-S
ctí

ffl

. ctí

PS B
B fa
5=1 £B í>
M
fa N

1X1 ^U “Ctí

Ctí >
fa

CQ

N
-ctí

>
O
a
>N2

Ctí

ctí

3 S

• s4

'se -ctí

>
o

00 .

S'2 g &
s* s

No - N a
S ^.ctí ®
fa £ 44 £^ M o -g

*
j5

s‘l
^ wo ^
fa
fa
B

>12

• >02

£2 ctí

io W
N

"02 344
.—i 02
12 4i
^ Ctí

ctí rn
U4

e §
fa

• p-1
^

S*
Bjj
« tí

^ rt

gfa
. .S o

tí >?-< l-»
B a)

B

2m
o
&0 ctí Ph

:ctí B
-= 12 Ctí

>2 ctí 2 ?
. g 6£>N

á a‘á
fa . co

©a

ctí

B

“eí
“O

CQ
4—

• N
fa 43
.2 “Ctí O
>S-| 44 “Ctíp ai^
xl) i—

i fa
Q .SHpq s

o
ctí fa
B
B fa
<3J>

• CQ
H

fa

si
có

>»

a
ctí

a
o
Q
NCO

00
ÍO -ctí

73 -g
S-H >
ctí o
S 3
12 O
PQ ^

CQ

ctí

44
>tsj

12

B
<j

B
B
12

• fec
CO o
00 N
23

o

5 N

ctí fa
> O
-rH 02

>a ctí
1-5

a
fa*Se> 12

cc

Ctí

-fa
Otí

o t
rr<

G
« >£
> ? .2

* O vb ,±4

á ^-12 O
.g^-S-g
a .s 3 c/2 j

° J pQ .Q ^
Ctí CtírB

o S B^
•rt 3 “Ctí O
s 73.-tí 2

2 ^S-?
_Sh ™ >N3bS áe

é
tri

c n co

• _: -ctí

>
o
>

ctí

w

ctí

— B
^ s
*“ B
Bie

•ctí ^3
'C .2

f> N

^ tí
12 43
>03

*£3 oj

ctí 02

r-

5-1 *->

O
H

V>

*

B
o
02 O

3^
o .

"B s-i

B3 43

M
tn 3
3 o
02 I—

s

O <4
o-, a

“Ctí -ctí -cti

44 > >
,

CO ^
00 ^2^ 1tí

» >

00 2
a

°°
t-H

_B
^‘íH

oa oO B
^ -ctí

’®

.
> 3
P B

^ *3 12

o3
oo r

O a 43

2 CL
ffi^ o f-l

* 3 * a * fa §

12

s
12 <
í_i

02 B ctí {2

fa ^ áfá
T3 ctí

cd fa ctí cti

73 Ch M
!*§
O S

©‘'S
34 ctíO B
12 <3*

12 B 3
fa

.faa
^ a XII

m.

. á m, ©i

-ctí

00 g
02 ,B^ *©

H— 02

B
co' a

s®
* B

Sh
O .
i-s

.43
a ^
02 .a
*3 2
3 §.

. o
l-H 12

HH J
X B

B

X

«d a
t>. B
L- ®

Q.
*

43
12 O
a m
w ^

(1) ^
.*2^
tí 12

fa

a



374

Za nho Veselské zboží trplo velmi válkou 301etou. R. 1632

bylo velkostatku Veselskému uloženo po jistou dobu dodávati

do Olomouce týdn 20 mor. tok, 2 1

/2 m. rži, 125 liber masa,

5 vder piva, 5 m. ovsa, l
1
/, fry sena a slámy. R. 1643 ozna-

eno bylo na snm zboží Veselské jako velmi zpustošené. Krištof

Karel utrpl velké ztráty na majetku též tím, že ruil za pány,

jichž jmní bylo r. 1622 skonfiskováno, a dluhy platiti byl po-

vinen.

Krištof Karel zemel r. 1645 bez závti. Rozsáhlé statky

jeho byly rozdleny mezi jeho syny. Toto dlení bylo však

neúplné, protože staré urbáe, které pro strach ped Švédy na

zámku Lukovském a jinde uschovány byly, se ztratily, ímž
i mnoho poddaných se ztratilo. Veselské zboží se Svrovem a

Radvanicemi, kteréž vsi Krištof Karel ke zboží tomu pipojil,

pipadlo Juliovi Karlovi. 1

)

Než toto zboží bylo válkami tak zadluženo, že dle naízení

císaského, aby se rodin Podstatských pomohlo od dluh, pro-

dáno bylo r. 1655 bratrovi Julia Karla Jiímu Valeriánovi. 2
)

V listin o prodeji tom uvedeny jsou osady k panství ná-

ležející: Veselíko s dvorem a polmi, Ghylice, Malé Lesinky,

Výkleky, Svrov, mstys Horní Újezd s podacím kostelním, Sta-

mice s dvorem a polmi, tvrz a ves Velké Lesinky se dvorem,

Radvanice se dvorem, se šenky pivnými a vinnými, pivovarem,

chmelínem a cihelnou, mlýnem a pilou, s lidmi vyjímaje 7 lidí

(4 ženské, kuchae, pedjezdného a opatrovníka ps), kteí byli

pidleni ke služb Zikmunda Ondeje. Vše bylo prodáno Jiímu

Valeriánovi za 35.000 r.

Jií Valerián býval krajským hejtmanem olomouckým, stal

se r. 1647 císaským radou, r. 1652 písedícím moravského zem-

ského práva, biskupským manským sudím a r. 1669 jako císaský

rada a komoí nejvyšším sudím zemským. R. 1663 byl též ve-

litelem biskupského manského vojska a Valach v prsmících

moravských za válek tureckých. R. 1677 dostal manský statek

Slavkov u Opavy
;
byl zárove pánem na Bartošovicích a Staré

Vsi. Založil na ochranu rozsáhlých les vsi Kozlov a Ranošov

a pikoupil r. 1668 od Václava Halinovského dvorec v Laz-

nikách. R. 1688 byl již mrtev.

9 V dílím list Výkleky uvedeny nejsou.

2
) Kupní smlouva dto Brno, v sobotu ped Obrácením sv. Pavla 1655-
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Syn jeho František Dominik byl r. 1697 písedícím zem-

ského práva, stal se r. 1698 biskupským dvorním sudím man-

ského soudu, r. 1702 nejvyšším zemským sudím a císaským

radou, r. 1706 císaským tajným radou a komorníkem a násl. roku

byl povýšen do stavu hrabcího. R. 1 714 jmenován byl nejvyšším

královským zemským komoím na Morav a r. 1719 zemským

hejtmanem. Zemel r. 1721 bez závti.

Dle dílího listu z r. 1727 mezi Karlem Maxem, Františkem

Valeriánem a Janem Josefem, jeho syny, pipadlo Veselské zboží

i s oranžérií v zahrad, domem v Olomouci a dvorem v Hebín,
odhadnuté na 140.000 zl., nejstaršímu synovi Karlovi Maxovi.

Karel Max byl c. k. komoím, r. 1737 stal se podmaršálkem

a osvdil se jako generál jízdy za Marie Terezie ve válkách

o ddictví. Zemel v Rábu v Uhrách jako velitel pevnosti. 1

)

Karel Max jmenoval v závti své z r. 1738 ddicem bratra

Františka Valeriána. Tomu uložil posta viti ve V. Újezd chudo-

binec pro 5 muž a 5 žen, na nž poruil 5000 zl. Na stavbu

chudobince odkázal 500 zl. s dodatkem, že ddic jest povinen

opatiti stavivo a roboty. Na rozšíení kostela ve V. Újezd od-

kázal 1000 zl. a na poteby kostelní 100 zl. František Valerián

ml doživotn všeho užívati, neml nieho prodati, naopak ml
se o to postarati, aby syn jeho František Karel zboží Veselské

jako statek svenský obdržel.

K Veselskému statku svenskmu ml býti pivtlen i dm
v Olomouci a dv okuté truhlice stíbra stolního v komoe domu
toho chované. Dále ustanovil, že po smrti Františka Karla má
v ddictví následovati bratr jeho Alois, a kdyby mužští- potomci

vymeli, má se zboží Veselské státi opt statkem zpupným.
Konen daroval všem poddaným svým dluhy za obilí i na

hotových penzích a propustil svého myslivce a dva kováe
z poddanství.

9 Ve své závti nadepsané Militárische Disposition dto Víde, 18. dubna
1738 žádá si pochovánu býti v kapli sv. Alexia pi chrám sv. Michala v Olo-

mouci v rodinné hrobce; zeme-li v Uhrách nebo Sedmihradsku, v nejbližším

Františkánském kostele, jelikož byl lenem ádu sv. Františka. Zlaté hodinky,

obrázek sv. Jana Nep., kterého zvlášt uctíval, s rámcem diamanty zdobeným,
obrázek démanty a rubíny zdobéný, dva démantové kiže, pyramidy démanty
zdobené, zlatá tabatrka a malá démanty vykládaná tabatrka, z ehož vt-
šinu na stíbrné lampy v kostelích na sv. Kopeku, u sv. Štpána ve Vídni,

u kapucín ve Vidni a k sv. Jana Nep. v Praze poruil, svdí o jeho bohatství.
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František Valerián, c. k. komoí a tajný rada, hejtman cis.

tlesné stráže, zemel ped svým bratrem bez závti 1

)
a tak na-

stoupil v ddictví syn jeho František Karel, který byl hrdinou

ve válce 71eté, a proto r. 1757 povýšen byl na generála; r. 1760

jako podmaršálek rann byl v bitv u Landshutu a r. 1767 jme-
nován byl generálem jízdy. Tento srozumiv se se svými bratry

Leopoldem Antonínem a Františkem Josefem zídil r. 1744 zboží

svenské s právem prvorozenství, což 7. záí 1749 císaovna

Maria Terezia potvrdila Než dm v Olomouci a stolní stíbro

daroval bratrovi svému Aloisovi, který po jeho smrti r. 1776

se uvázal po nm v ddictví.

Alois Arnošt (1776— 1793) byl též písedícím zemského
práva, cis. komoím, r. 1752 editelem moravské rektifikaní

kanceláe na zavedení Tereziánského katastru, r. 1759 vyslancem

v Mnichov; r. 1761 stal se tajným radou a splnomocnným mi-

nistrem pi Bavorském dvoe, byl vyznamenán komandeurským
kížem ádu sv. Štpána a stal se pozdji guberniálním presi-

dentem ve Štýrském Hradci.

Alois Arnošt byl dle poslední vle hr. Františka Antonína

z Lichtenštein-Kastelnkornu z r. 1754 jmenován ddicem zboží

Teleckého spolen s vdovou po Františkovi Antonínovi Marií

Johankou, rozenou hrab. z Thrheimu, která r. 1796 zemela.

R. 1762 rozmnožen znak hrabat Podstatských o znak Lichten-

štejnský a zárove dostali pídomek Podstatský-Lichtenstein.

V závti z r. 1790 ustanovil syna svého Leopolda Josefa

nejen ddicem Veselského zboží, nýbrž i manských statk Slav-

kova a Staré Vsi, které až dosud s bratrem svým Františkem

Josefem spolen držel, a poddaným svým daroval všechny dlužné

inžovní platy a polovici dluh mimo ty, na které byly dlužní listy.

Leopold byl znám svou dobroinností, stal se r. 1802 c. k.

komoím a byl jmenován nejvyšším strážmistrem. Po nm dle

závti z r. 1809 ddil r. 1813 majetek syn jeho Leopold Karel,

c. k. komoi, estný rytí ádu maltézského a dvorní hudební

hrab, kterýžto úad jeho smrtí zanikl. Jelikož za nho byly na

panství asté ohn, ímž poddaní i vrchnost, která stavební devo
zdarma dávala, trpli, naporuil r. 1842, aby se poddaní proti

ohni dali pojistiti; kdo by neuposlechl, neml dostati od vrch-

’) Zboží Veselské po jeho smrti odhadnuto bylo na 174.902 zl. 5 kr.
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nosti žádné podpory. Zemel r. 1848. Za jeho nástupce Leopolda

Felixe odloueny byly manské statky. Sám byl c. k. komoím,

estným baillim ádu maltézského a následovn cis. tajným radou,

byl jmenován ddiným lenem panské snmovny a vyznamenán

velkokížem ádu železné koruny. Majitelem od r. 1902 jest syn

jeho Alois, c. k. komoí a estný rytí ádu maltézského, který

r. 1918 zemel. 1

)

V obvodu obce jast samota Vicinov, kde díve byla ves

téhož jména. (Viz djiny Veselíka!)

Výkleky

(do Výklek, ve Výklekách), samostatná katastrální a politická

obec, leží v dolince sz. Lipníka, po obou stranách okres, silnic

a potka. V jižní ásti na návsi stromky vysázené stojí kaplika.

Místní trati: Moidla a Panský kout. Poddaní kapitolní

slouli „Knžáci", a poddaní veselští „PanšácP.

R. 1794 bylo zde 34, roku 1900 64 ísel.

R. 1755 bylo poddanských polí: a) na kapitolní stran ob-

dlaných 168 3
/g m., zahrad a chmelín 6 m., úhor 78 4

/g
m.,

z nichž nkteré se za 4, jiné za 15 rok obdlávaly, a 11 m.

pustých polí. Obec mla „na Trnovce“ l
3
/8

m. pole, a pastvisk

v „Hrabin u
3472 m. a na „Skálce“ 168 7

/8
m.

;
b) na veselské

stran se ítalo 163 m. polí. Dnes se ítá 339 ha, z toho po-

platných 326 ha (polí 234 ha, luk 31 ha, zahrad 5 ha 85 a,

pastvisk 46 ha a lesa 8 ha 69 a).

Majetek obec. obnáší iy
4
m. pole, 272

m. louky, 5 m.

pastvisk a dva domky. Majetek singulární obnáší 63 jiter, z ehož
patí 16 osedlým ze strany kapitolní 42 j. a 8 osedlým ze strany

veselské 21 j. O tyto pozemky se singularisté rovným dílem po

G. D. M., IV., 118, 172; VII, 699; XI, 282; XIII, 448. Z. d. O, II..

9, 64; III, 10, 21, 37; IV, 13, 14, 20, 24, 30, 49; VII, 8, 16, 36; VIII, 8,

35; X, 10, 11, 22, 25, 34; XII, 31; XIV, 2; XVI, 23; XVII, 11; XXV, 52,

53; XXVI, 9; XXVII, 39, 40; XXVIII, 13; XXIX, 6, 47, 78; XXX, 74, 98;

XXXV, i; XXXVII, 39. Vtší statk kvaterny, I, 11, 83; VII, 80; XI, 311.

Kn. ph, I, str. 105, . 171, 172, 206, 215, 217, 393; II, 990; III, 261, 268,

661, 692, 1215, 1423; VI, 189. A. G, 16, 453. Notizbl. 1863, 72; 1878, 49,

57, 65.
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7 m. jak sedláci, tak zahradníci rozdlili. Domkai poali se sin-

gularisty o tyto pozemky soud r. 1877, kterýž r. 1902 a 1908

obnoven byl a skonil r. 1910 v neprospch domka, kteí od-

kázáni byli na poad práva soukromého.

Trati: Na Bainkách, na Behu, Díly, nad Vlím Dolem
^

tvrtky, u Hájku, na Hejnicích, Hrabiny, za Humny, Kamence
na Dlouhých, na Klínku, Kopaniny, Kopánky, v Koutech (tu se

obdlávala pole jednou za 4 roky 1

), Kípovy, na Lopat (tu se

obdlávala pole jednou za 15 let), Dolní Louky, na Suchých

loukách, Malenka, Myšny, Nivky, Padlek, Paseky, Píky, Pí-
doly, Rybníky, Skálka, na Tykách, Trnovce, nad Žernovou, (1755)

nad Koutkama, Vinohrádek, za Lištím.

R. 1794 bylo 236, r. 1900 392 es. a katol. obyv. Pes 100

let drží rodný dm rodiny: Calábkova, Kolomazníkova, Kuba-

jurova, Zdailova a Nádvorníkova.

Po válce 301eté uvádí se na stran kapitolní 5 sedlák,

3 zahradníci, pozdji 8 sedlák, 3 zahradníci a 6 míst pustých.

R. 1749 ale 11 pololáník, kteí mli po 22V2
m. pozemk, 5 za-

hradník po 7 m., konen 3 rustikální domkai a 3 domky vý-

mnkáské; celkem 22 usedlých.

Na Veselské stran 6 pololáník s 144 m. polí, 1 tvrtláník

s 19 m. polí.

Nyní se ítá ke gruntu 80—90 m., k chalup 20—30 m.

;

domkai nemají polí.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím; ást nachází vý-

živu v místních lomech.

V obci jsou 2 hostince, 3 kupci, ezník, 3 obuvníci, 2 ko-

vái, stola, kolá, pokrýva, kamenický mistr a 2 tesai a obchod

dívím.

Pomry poddanské: a) Na stran kapitolní. Jelikož tu

nebylo ani panského dvora ani polí, platili o sv. Václav a o sv.

Jií inže gruntovní po 9 r. 59 kr., o hodech po 1V
2

r., a od-

vádli 50 slepic a 4 x
/2 kopy vajec. Za robotu: 10 sedlák za tý-

denní pší robotu (2

7

2
dne) po 672

r., 5 zahradník za týdenní

pší robotu (1 den) po 3 r. 12 kr., a hofei po iy
2

r. Hofei,

kteí bývali ve výmncích, robotovali ron po 13 dnech; dom-

kai rustikální a z obec. domku ani nerobotovali, aniž eho platili.

’) Poznámka ve starém katastru.
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Za obnovu rady platili po 9 kr. Zvláštním úkazem bylo, že r. 1777

žádali, aby byli vzati do roboty. Vysvtliti se to dá tím, že na

kapitolním byla robota lehká.

b) Na stran Veselské platilo 5 pololáník o sv. Jií a o sv.

Václave inže gruntovní po 14 kr., o sv. Jan a o Vánocích po

17 kr. 2 d., o sv. Martin po 36 kr., a dávali 18 slepic a l
1

/2

kopy vajec, pozdji za 2 slepice po 12 kr., za 2 kuata po 6 kr.,

za 9 vajec po 3 kr., za pedivo po 18 kr., celkem tedy každý

po 2 r. 18 kr. Dva zahradníci platili celkem po 1 r. 16 kr. 2 d.

Sedláci robotovali týdn 1 den s 3 komi, zahradníci po

iy2 dni pšky, jeden domka 52 a druhý 26 dní. Starosta nebyl

roboty prost, protože rychtá ze Svrova potebné vci obstarával.

Gis. 2, 3 a 28 byla roboty prosta. Na stran Veselské byla ko-

várna s nálevem emfyteutickým na ís. 2. Kapitolní stran pa-

tilo ísel 21 (5.— 13., 15.—20., 22.-23., 27., 29., 31., 33., 31.

a 41.)

Do kostela patily V. do Tršic, kamž farái pololáníci

kapitolní dávali po kop rži a ovsa. Z protokolu z r. 1777 vy-

svítá, že fará z Tršic zde vybíral koledu po 2 gr., pi emž
osadníci si stžovali, že farái mají dávati za sýr 1 r. 20 kr.,

a že toho v urbái není, a že i kaplan tršický žádá po nich koledy

po l
1

/2 gr. Ze strany Veselské dávali sedláci farái po 25 sno-

pech rži a ovsa a po 5 kr. za sýr; zahradníci po 12 sn. rži

a ovsa a po 2 kr. 2 d. za sýr; jeden domka toliko za sýr 5 kr.

Již r. 1819 žádali Výkletí za vyfaení z Tršic a za pifa-

ení do Velk. Újezda; jelikož ale tehda v Újezd byl malý hbitov,

neprovedeno pání. Podobnou žádost podali r. 1850 ;
teprv r. 1884

bylo žádosti jejich vyhovno. V obci postavili si na míst de-
vné zvonice r. 1898 na památku 501etého panovnického jubilea

cis. Fr. Jos. 1. kapli ke cti sv. Antonína Pad., v níž se též mše sv.

slouží.

Do školy patila ves od starodávna též do Tršic, a když

v Laznikách byla škola zízena, do Lazniek. R. 1908 na pa-

mátku 6(Jletého panování J. V. postavili si dvojtídní jednopa-

trovou školní budovu, jejímž správcem jmenován byl František

Krestýn.

V obci jest družstvo dobytkáské, Raifeisenka a poštovna.

Požáry: R. 1868 vyhoelo pl osady, od r. 1899— 1910

byly zde asté menší ohn.



380

R. 1886 zniilo krupobití spojené s prtrží mraen úrodu,

pi emž dolní konec ddiny byl zatopen. Krupobití r. 1908

a 1907, jakož i povode r. 1910 mnoho škod nadlaly.

Dle vypravování pamtník byli za válek Napoleonských

zemelí v osad vojíni „na Mo idlech" pochováváni, na pa-

mátku jest tu postavena Boží muka. Na choleru zemelo r. 1866

7 osob.

R. 1862 byly oteveny lomy kamenné.

Djiny. R. 1203 pipomíná se jako svdek Vratík z Výklek.

R. 1364 platili Výkletí v Olomouci 3 gr. mýtného.

Co se ásti kapitolní týká, dal r. 1258 biskup Bruno ást
V., která patila ke stolnímu statku biskupa olomouckého, se svo-

lením kanovník dkanství kapitolnímu, k nmuž až do r. 1676

jako prebenda slušela; potom byla statkem kapitoly, kteráž až

do r. 1848 odtud užitky brala.

Co se strany veselské týká, patila pokud známo k Helštýnu.

R. 1447 prodal Jií z Krava se zbožím Helštýnským i tu ást V.,

která mu patila, vyjímaje, co patí dkanovi olomouckému, Vo-

kovi ze Sovince. Než dkan Jan z Týna pece Jiíka z Krava
pohnal, a Petr z Raic dal na Jiíka pomocné. Není tedy správným,

jak píše Volný („Perovský kraj* str. 445), že by kapitola V.

ztratila. Ješt r. 1806 se uvádí, že tu jest podíl kapitolní o l
30

/64

lánu. Pi He'štýn díl zstal až do r. 1548, kdy Jan z Pernštýna

prodal V. (6 lovk ve V.) Erazimovi z Bobolusk, jenž si i panství

Veselské koupil. Od t. r. patí k Veselíku. 1

)

Zákov,

samostatná katastrální a politická obec, leží sz. od Lipníka na

svazích a v dolin; jest to ada domk, postavených na míst

panského dvora.

R. 1794 bylo zde 24, r. 1900 30 usedlostí.

Výmra pozemk u panského dvora obnášela roku 1750

250 2
/8

m. polí, 5 6
/8
m. úhoru, jichž se užívalo za pastvisko, 16 m.

pastvisk a 42
/8

m. zahrad. Nyní se pi vsi ítá 129 ha 98 a (polí

p G. D. M., III., 262; IX., 336. Z. d. O., X., 39; XXV., 52.
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114 ha 81 a, luk 7 ha 55 a, zahrad 2 ha 82 a, pastvin 4 ha 42 a,

lesa 36 a.

Majetek obec.: hostinec a 15 ha 90 a pozemk.

Trati: Behonšky, Díly, Dlouhý, Hory, Krátký, Lže, Ou-

lehle, Ouzka, Pastvisko, Zádvorky, Zahrádka, Zámicko.

R. 1794 bylo tu 115 vtšinou nmec, obyv., r. 1900 191 es.

a kat. obyv.

Pes 100 rok drží rodné místo rod Schwarzv a Liebigrv.

Ghalupníci, jichž jest 24, mají po 20—21 m.

Obyvatelé živí se polním hospodástvím a prací nádenickou.

V míst jest kramá, hostinec obecní, pokrýva a 2 obchod-

níci drbeží, zeleninou a ovocem.

Jelikož ves teprv r. 1788 rozprodáním pozemk a dvora

panského znova založena byla, nemli poddaní žádné roboty;

dával se toliko osep.

Poštou a do kostela patí do Tršic; v míst jest toliko

devná zvoníce. Piškolen do Lazniek.

R. 1869 vyhoelo tu 22 chalupník a 3 domkai. R. 1894

založena byla lidová knihovna.

Djiny. Zákov (pv. Zákovice) pipomíná se ve 14. stol.

ást patila k manství biskupskému, ást rodu vladyímu.

R. 1359 Milota, Lacek a Hynek z Ivan prodali 272
h v Z.,

ddictví po otci Zbykovi, Janovi a Drslavovi, bratrm z Krava r

a jejich ddicm ve vsi jejich Újezd u Lipníka.

R. 1364 Zákovští platili v Olomouci mýta 372
gr.

R. 1373 Unka z Majetína prodal Vilémovi z Ohnian v Z.

vše, co k Olomouckému právu patí, manství biskupské vyjímaje.

Markvard z Ohnian prodal r. 1 382 Oldichovi z Mýdlovar

v Z. tvrz, ves s mlýny, rybníky a vším píslušenstvím, který na

toto zboží vzal Adama z Roketnice a r. 1384 i Sudka z Podolí

na spolek. R. 1386 Oldich z Mýdlo var postoupil zboží své v Z.

Sudko vi z Podolí a Vlkovi, kanovníku v Olomouci. Tento r. 1391

vzal Sudka z Podolí a jeho syna Oldicha ze Z. na spolek na

Z. a ves Hrabyšinu. R. 1408 byl Sudek sám pánem na Z., ale

klidn toho neužíval. Sudek ruil totiž za Jindicha z Humpolce
za obnos 120 kop gr. Václavovi, mšanu v Praze. A protože ani

Sudek ani Jindich po 11 let neplatili, byl r. 1407 Václav zvdn
na 3 lány, 2 krmy, 5 zahrad, mlýn a j. zboží Sudkovo v Z.

a vzal na spolek na toto zboží r. 1408 Bernarda a Pavla z Plo-
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tište a Mikuláše z Nedvzí. Téhož r. vzal i Sudek na toto zboží

na spolek dceru Annu a jejího manžela Jana ze Smržová, pur-

krabího na Blé. Když brzo na to Sudek zemel, povstaly spory.

Václav pohnal Annu, dceru Sudkovu, že drží zboží otce svého,

který mu byl rukojmím. Markrab Jošt dosvdil, že Sudek ze Z.

ješt za svého živobytí svou dceru a jejího manžela vzal na

spolek, a že sám markrab dal tento stupek v desky vložiti. Tomu
odporoval Václav ka, že jest to jeho ddictvím, a že mu Z. ná-

lezem panským piknuty byly, a že na n spíše zvdn byl než

Sudek Annu a Jana na spolek vzal. Též Beneš z Podolí dal

odpor ka, že má lepší právo na Z. Jan ze Smržová pohnal

opt Václava, že se nespravedlivými pohony dal zvésti na Z.

R. 1409 byl Sulek z Veselíka, poruník Jana ze Smržová, zvdn
na Z. vyjímaje krmu Benešovu se tvrtí téže krmy a 1

/2 lánu

pi téže krm, co Petík drží, a vyjímaje tvrt Martinovu, na

které má Jakub Kostráb, olomoucký mšan, v ddictví piknutou

1 h. mén 2 gr., tak že zstává pro Jana ze Smržová roního

platu 6 gr. mén 2 peníze, které též mu piknuty byly. R. 1410

pohnal opt Václav Jana ze Smržová, ježto poruníci jej chtjí

zbaviti ddictví, které mu markrab a páni pisoudili. Doznal

sice r. 1412 Jan ze Ptení ped úedníky, že Ann se dostalo za

její ddiné zboží a vno plné náhrady v Cechách, ale úedníci

žádali, aby to dokázal úedníky pražskými a dívjším držitelem

zboží jejího; jak to dokáže, teprve potom se Zákovské zboží

Janovi ze Smržová z desek vymaže. Téhož r. Jan se svou man-

želkou prodali ves a tvrz, dvr a j. v Z. Sulkovi z Kekovic,

který se psal odtud ze Zákovic, a manželce své Elišce z Býkovic

na tomto zboží 150 kop gr. vnem dal a r. 1415 její vno s Ve-

selíka na Z. pevedl. Sulka pohnal r. 1416 Václav Rus z Tršic

pro peorání hranic a r. 1417 že mu lidé „s jeho chleba“ háj

spálili. R. 1437 vzal Sulek manželku svou na Z. a na své zboží

v Lazníkách, mlýn u Z. a jiné zboží, vyjma 5 1. v Z., které

jsou manským zbožím, na spolek. 1

)
Eliška vzala r. 1446 na vše

toto zboží na spolek svou nete Kateinu z Býkovic a jejího

manžela Mikuláše z Raic. R. 1447 dal Mladota z Tršic útok na

Sulkovu ze Z. pro odorání meze.

Kateina z Býkovic, která mla za druhého manžela Puklici

9 Zákov pipomíná se jako pustá ves již toho r. a též r. 1482.
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z Pozoic, a za tetího Jana Lapku ze St. Jiína, pohnala r. 1464

Jana Selického z Dobré Vody, že jí lesy po smrti její tetky srubal,

vrata od tvrze i mosty pobral, a že jeho lidé po 3 dni vozili

les do Doloplaz. Jako svdky proti Janovi jmenovala Macha,

Mikuláše, Matje Lišku, Jakuba fojta a Vaka, své lidi ze Z. Zá-

rove pohnala Burjána z Pozoic a Stramberka, že ji drží lesy

a louky. Ona byla zase pohnána od Viléma ze Zástizl, že mu
smlouvy o Z. nedrží, a od Jana z Bílkova, že se uvázala v Z.

v požitky sobvoln, které on si ml vybrati po smrti pítelkyn

své Elišky Sulkové. Než nálezem panským bylo její ddictví v Z.

uznáno. Po dvou letech opt pohnala Otíka z Lazniek, že jí

drží nivu a les k Z. slušící, a Kateinu z Othib, že jí drží louky

a zahrady v Z.

R. 1472 Anna z Raína e. Marková, uinila smlouvu se

svakem svým Bohuslavem z Kokor, dle níž mu postoupila 250

kop gr., které mla u Voka ze Sovince, s podmínkou, že jejímu

strýci Hynkovi z Prusinovic vyplatí 100 zl., jí 135 zl. a za ostat-

ních 300 zl. jí doživotn své zboží v Z. s tvrzí, dvorem a pí-

slušenstvím ponechá. Za to bude on po její smrti veškeré její

zboží dditi. 1

)
R. 1475 pipovdla se ped pány ke statku otce

svého.

R. 1480 Jan a Mikeš, brati ze Z., prodali Bohuslavovi

z Kokor tvrz Z. s dvorem a píslušenstvím a s lidmi v Lazníkách.

Záviš z Kokor prodal r. 1502 Z. Hynkovi z Vrahovic a jeho

manželce Susann z Prostjova, kterážto r. 1514 vzala na spolek

syna svého Jana z Kunovic. Tento prodal Z. r. 1517 Dtichovi
z Prusinovic na Podštát, od nhož Jiík Žabka z Limberka
r. 1529 koupil pl Z., ale již r. 1532 vše, co v Z. ml, prodal

Zibidovi z Bobolusk.

Marek biskup dal r. 1560 Nikodémovi z Bobolusk a na
Tršicích za služby olomouckému kostelu prokázané povolení, aby
pl vsi Z., co sluší k manství, sml prodati nebo darovati komu-
koli, však bez újmy služeb vrchnosti a práv. 2

)
Brzy potom ves

spustla; prodal tento r. 1568 pustou ves Zákovsko, statek

manský, biskupovi Vilémovi Prusinovskému, 3
)
který své manské

zboží, i co koupil, zamnil kapitole za její zboží u Kete. Kapi-

!

) Na Roketnici, den sv. Jana Kt. 1472.
2
) Na Kromíži, pondlí ped sv. Vítem 1560.

3
) Na Olomouci, v sobotu ped nedlí kvtnou 1568.



384

tola na míst zaniklé osady postavila dvr, jenž r. 1788 roz-

prodán nmeckým osadníkm, kteí novou osadu pojmenovali

Z ákov; tato osada patila politicky k obci Tršické až do r. 1909*

kdy se stala samostatnou obcí a r. 1910 8. ledna zvoleno bylo

první pedstavenstvo. 1

)

9 C. D. M., IX., 336; XV., 79. Z. d. O., II., 1; IV., 19, 36, 61 ;
VI., 27;

VII., 45, 46; VIII., 8, 13, 35, 44; X., 22, 31 ;
XII., 18, 33; XVI., 13, 23; XVII

,

24; XVIII., 6, 8; XXII., 7; XXIII., 13; XXVIII., 11. Kn. ph., 1., 442, 456, 667,

677, 1060, a str. 219, 319, 323; II., 501, 595, a str. 624; IV., 544, 583, 721,

815, 1201, 1231, V., str. 12. A. S., I., str. 70. Wolný, cirk. top. Olom., I. 73.



Dodatky a opravy.

10. . 1. zdola místo Kladníky ti Kladníkami

14. v poznámce „ 6. 7. 9. ti 6. 7. 8.

17. . 13. svrchu „ Krman ti Krman.
29. „ 15.- „ od Nového dodej roku.

41. „ 18. „ místo Ve Vršících ti v Tršicích.

49. „ 5. zdola „ i tli ti tu.

52. „ 15. svrchu „ v Perov ti v Olomouci.

— „ 4. zdola pidej násl. odstavec

:

Matriky nejstarší má Lipník (1622), Tršice (1672), Osek

(1693), Sobchleby (1717), V. Újezd (1737), Jezernice (1785),

Dolní Újezd (1788), Hlinsko (1788), Slavkov (1789),. Prosenice

(1787), Týn (1804) a Podhoí (1854). Jezernice a Podhoí, pokud

patily k Drahotuším, maj í z áp is y v týchž matrikách od r. 1633,

D. Újezd a V. Újezd, dokud pifaeny k Oseku, od r. 1693,

Hlinsko, Týn, Louka a Slavkov, pifaené kdysi k Lipníku, od

r. 1622 tamže.

73. . 2. zdola místo nemocnice sv. Alžbty ti chorobinec sv.

Alžbty.

75. „ 20. „ místo z Vrana ti z Vrbna.

86. „ 7. svrchu „ Rurichides ti Ruchirides.

90. „ 6. zdola „ u Tetin ti v Tetin.

111 . „ 10. svrchu „ z Pruska ti z Prus.

123. „ 10. zdola „ ITaškovi ti Plaškovci.

123. „ 8. „ „ Šajsky ti Lýsky.

164. „ 15. „ „ Ježek ti Ješek.

187. „ 13. shora „ (v. t.) dodej následující

:

Václav Haugvic pivtlil J. ke zboží Hranickému, ale již r. 1553

prodal je Janovi st. Kropáovi z Nevdomí, po jehož smrti jediná

jeho dcera a ddika Anna své manžely, a sice r. 1573 Jana

z Kunovic, a r. 1580 manžela Jana ml. ze Zerotína na spolek

pijala.

Po její smrti r. 1592 postoupila dcera její Anna Maria z Kunovic

svj podíl na zboží Hranickém svému bratrovi Janovi Dtichovr
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z Kunovic, který r. 1600 totéž za Nový Svtlov a za náhradu

17.000 zl. mor. svému švakrovi Zdekovi Žampachovi z Potštýna

a jeho manželce Ann Marii z Kunovic postoupil. 1

) Tento prodal

r. 1609 svj nový majetek Karlovi Bergrovi z Bergu a jeho

manželce Katein Onšické z Blkovic za 175.000 zl. mor. 2
), od

nichž po 3 letech pešlo kupem na Václava Mola z Modelic za

173.000 zl.
3
)

Témuž Molovi prodalo r. 1613 msto Hranice své právo výsta-

vováti pivo fojtm v Jezernici, Podhoí a v jiných osadách panství

Hranického za 8000 zl.

Václav Mol pozbyl toto zboží pro vzpouru proti Ferdinandovi II.,

který je potom daroval kardinálovi Fr. Ditrichštejnovi.

Str. 191. . 14. svrchu místo Tíkaz ti Píkaz.

„ 192. „ 6. zdola po slovech a ostatní djiny viz u Bystice pidej

následující

:

Jelikož Jan hrab z Pvotalu zemel bezdtný, poruil zboží

Bystické s Kladníkami svému strýci Janovi Krištofovi z Rotalu,

který r. 1692 uinil z nho statek svenský a r. 1696 ustanovil

svého syna Jana Zikmunda ddicem. Po jeho smrti 1717 násle-

doval v ddictví syn jeho František Antonín, jenž nemaje muž-

ských potomk rozdlil r. 1761 své statky mezi dcery, a tak

r. 1763 dostalo se zboží Bystické Amalii, provdané za hr. Monte

1’abhate, která je r. 1789 prodala svému synovi Františkovi za

156.545 zl. rýn. 4
) Týž v závti své z r. 1800 jmenoval svého

sestence Jana hr. Wengerského ddicem, než tak. že kdyby

zemel bez mužských potomk, mají toto zboží dditi dítky netee

Františkovy Amalie, roz. hr. z Fnfkirchenu, provdané za barona

z Loudona.
,

což se i stalo r. 1827. Majitelem stal se Olivier

bar. z Loudona si po nm syn jeho Arnošt.

Str. 218. . 10. zdola místo Orbita ti Orlita.

r>
228. „ 14. svrchu „ 0 sýpku „ 0 sýpku.

Y)
253. „ 13. zdola „ Ježek „ Ješek.

312. „ 15. svrchu „

’ 1845 „ 1842.

n v 17.
rt „ 1884 „ 1860.

T)
313. „ 9. zdola pidej : Vzdlal se na konservatoi ve Vídni.

') Uherský Brod, v úterý po sv. Šimonovi a Judovi 1600.

2
) Olomouc, v pátek po všech Svatých 160y.

3
)
Olomouc, v pátek po sv. Marku 1612.

4
) Kromíž 15. srpna 1789.



DODATEK.

Mýtné v Lipníku.

Pedmt R. 1536
i

R.
1—

k

b©00

gr.
1

d.
|

gr. d.

Z mladého vína všelikého od Václava do

Martina z vdra

1

2 4

„ beky vina zemského 1 3 3 —
„ vdra vína uherského a rakouského . 2 — 8

„ laky malvazi 1 — 2 2

„ beky piva (r. 1628 pidáno tyrvderní) .
— 4 1 —

„ vdra páleného — 37a 3 —
„ achtele medu pitného ... • . .

— 4 2 —
„ „ „ „ z Uher aneb Sedmi-

hradské zem 4

„ tun oleje ... • 1 — 2

„ beky kolomazi — 6 2 —
„ vdra košer Jain (vína židovského) — 2 — 4

„ tun medu nakládaného 1 -- 4 —
„ beky brusin — 4 1 1

„ beky vinné prázdné — 2 — 4

,, centnýe weyštanu — 5 1 4 !

r jednoho funtu ledku aneb koprwosr a gleitu — — — 1

„ „ „ bavlny i jiných vcí porznu
na funty nesené . 1

„ vozu souken zavázaného 8 - 16 1

„ koího souken ze zem ven vezeného 4 -- 8 —
„ vozu souken krajetských 3 — 6 —
„ koího „ . „

— 3 —
„ postavu soukna porznu vezeného — 2 4

„ vozu glejtu 2 — 16 --

„ jedné beice glejtu — — 4 —
„ vozu olova 8 — 16 —
„ jednoho kruhu olova 2 — 4 —
.,

centnýe cínu — — 1 5

„ „ mdi, mosaze — — 1 5
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Pedmt R. 1536 R. 1628

gr. d. gr.
í

d-

Z fry náiní šmidíského (r. 1628 šmidlí-

ského) 4 16

|

1

|

~
j

„
fry karlátek .

• 8 — 16

„ káry * „
4 — 8 .

..

j

„ fry weytu 8 — 16 —
» káry „ 4 — 8 —
„ fry vosku 8 — 16 —

„ centnýe vosku .

— 5 1 3

„ jednoho funtu vosku • .

— — 1

„
fry šišek dubových 4 1 8 —

f

„
mice šišek — — — 1

„ fry smoly — 8
j

„ centnýe smoly —
.

1 3
|

„ mice tísla —
1

í

—
I

S „
beky neb truhly šmidíské 2 —

!

^ —
Ze železa Sinového slov na jeden vz .

— 4 i 3
[

Z centnýe železa všelijakého .... 5 i o
i

„
fry koží volových 8 16 4

|

„ „ vlny .......... 8 16

|

~3

[

„ koží volových (r. 1628 z jedné) .... 1 —
„ centnýe vlny

— 5 1

4
1

„
kamene „

—

„ koží telecích, cápových, Skopových od

i jednoho sta po •
|

3 3 ~
1

I

„ tisíce králík 1
— 3

1

Ze sta popelic
— 3

I

1 -
Z vydry po

!

~
í

2 — 4

Ze sobol, bobr, vlk, lišek po . —
I

2
i T

Z každého sobolu, bobru
1

— — 0
}

„ vlí kže, lišky
— — 4

í

„
každého futra králíkového ...... — — — 4 i

|

„ futra lišího hbetového nebo podbiško-

vého
— — 2

„
futra lišího nožikového — — 1

B „
erných spratk prostých .... — — — 4

B „ „ králík — — 1

i

B „
popeliího podbiškového .... — —

a n
4

„
sobolového

— —
.

16

„ „
popeliího .

— 1 —
li

„
epice popelií neb kuní

—
1

3

1
j

B B
sobolové

—

B
desátku spratk erných, niederlandských

neb králíkových

i

— — 6
I

1



Pedmt R. 1536 R. 1628

gr. d. £TÍ\ d.

Z jednoho tuctu lalok kuních .
_ __ 4

j

„ nše králíkových kus neb spodkv .
— 3 1

/ 2
— 4

„ futer všelijakých . 2 — —
„ tun herynkv — 4 2 —

centnýe anízu — 5 1 5

„ jedné kopy srp nešených .... — —
1 3

|

„ funtu šafránu — —
1

,, „ hebík — — — 6

„ pepe — — -- 4

„ „ muškátového kvtu — — — 4

„ „ eckého vína — — — 1

„ ., mandlí — — — 2

„ rýže — — — 1

„ „ cukru a jiných sladkých vci — — — 2

šafránu á pepe 1 — —
„ „ hebík a jiného koení .... — 4 — —
Od kupc z bohatých krám (r. 1628 dodáno

„z voz") 3 6

Z beky plátna slískýho (má býti slez-

ského) 2 4

„ menší beky (r. 1628 z malé beice) plát-

na slískýho ... t 1 2

„ krám šotskýcli . 1 3 —
1 „ kopy plátna všelijakého veženého nebo

i

nešeného
[

1 _
„ každé kopy plátna lnného — — 2

—
„ „ „ „ konopného .... — —

1
—

„ „ „ „ koudelného .... - — 4

„ jedné štuky píze lnné ... . .
— — 2

9 v „ „ konopné . . .
-- — 2

! ,, „ „ „ koudelné — — 1

„ nše roušek škraubek . . . . .
— 4 1 —

[
Ze štuky barchanu (r. 1628 neb mezulánu) .

— 2 — 4

„ „ šamlatu — — 1 —
Z centnýe knot — 1 —

! „ balvanu soli 4 8 —
., fry vaené soli 4 — 8 —
„ tašky neb beice soli 1 i 1

j

„ achtele soh .... .... — 3 — 4

„ fišku (r. 1628 spíšku) soli — 1 —
1

1

i

vola, krávy a jalovice (r. 1628 dodáno slíské

1 a zemské) .... 2 4

„ cáp, škop, koz . . . . .
— V2 1
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Pedmt R. 1536 R. 1628
|

gr- d.
1

g 1’-
1

d.
í

Z vepe (r. 1628 dodáno hladného) a telat . 1 _
!

2 1

kon neb klisny (r. 1628 zemské) .
— 2 - 5 4

1

„ krmného vepe

„ kon uherského neb polského neb sloven-

— — — 4

í

*7?
I

ského, vola a jalovice

v jednoho sta pospolu hnaných cáp neb

— — — °
!

i

skopc (r. 1628 „a koz“) 7 — 15 —
\

„ husera neb husy — i/
/•2

— vJ
1 „ mice obilí, žita, rži, sladu po ... —

1
— 3 í

» » ovsa — - — 1
í

:

„ „ kaše všelijaké — 2 !

— 4
[

„ „ oech po — 2
!

—
i

„ cibule, jablek, žalud a chmele po —
1

„ fry cibulí v svazku vežených .... — —
í 4 —

Ze žaludu, chmele a tísla z jedné mice .

—
1

— 2 i

Z vdra zelí —
1 — 2 f

„ krošny pták 1

—
2 — 4

Ze džbela (r. 1628 kbela) másla neb medu .

1

1
— 2

Z jednoho kbela trnek vaených .... — — 1

„ „ džbera „
— — — ; 3

„ putny broskví .

— — ~ 2 1

„ „ hrozn vinných — — — 2

Ze soudk kožišnických aneb ševcovských . 1 — o i

Z truhly ševcovské 2 — 4 i

Ze soudku náení kováského 4 — — —
Z truhly seker kováských 1 2 C)

!

—
„ * mýdla 2 —

4
—

„ „ pasíské 1 —
2

1

-
„ „ emenáské 1

-
2

—
* * knih 2 —

4
i

—
•

„ „ pernikáské 2 3 4 i

—
„ menší truhly 1 —

,
2

—
Kdo se sthuje, ze všech voz ....
Z mcha roh kravských atd. (r. 1628 z jed-

4 8
i -

1noho mcha srsti) — - — i
!

„ jedné brti vel .... .... — 1 - 1

|

„ jednoho tisíce šttek soukenických — 2 3
f

„ beky (r. 1628 beice) knih židovských

„ putny citron neb limon i pomoranních

4 3 8

jablek 1 — 3

„ truhly takových vcí i rajských jablek — — 6 —
„ fry kotláského náeni 3 — 8 —
„ „ koudele 4 — 4 —



Pedmt
!

R. 1536 R. 1628

II
gr. d. gr.

1

d.

z fry desek 2 _ 4

„ „ náiní devného (r. 1628 bednáského) 3 — 4 ~
„ „ lopat a necek 3 — 4 —
,, „ hrnc 4 — 6 —
„ „ chmele 4 — 8 —
„ „ slámy 1 - 2 —

„ kamene mlýnského 2 — 2 —
„ „ truhel stoláských na jarmark vežených 3 — 4 —
„ jednoho sta cihel --

1 —
„ fry hader na papír 2 — 4 —
, „ sedel a chomoutv . .... 4 — 6 —
„ jednoho sedla

„ putny na voze vežené (r. 1628 malých kra-

— 1 —
1

má) — 2 — 4

„ putny knih vežených . . .... 1 —
1 —

„ „ vajec .

„ „ vcí (r. 1628 malých kramá) neše-

—7_ 2 — 3

ných .... •

|

1 — 2

„ nše pší pi jarmarku . . . . 1
|

— —
však pi jarmarku sv. pavelském .

' — 2 — 4
1 Z jednoho tisíce šindela i 1 — 3 —
| „ balíka provaz '

1 —
1

1

-
„ lýených (lýkových) provaz . .

— 1 1

„ vozu nového na prodej piveženého .
|

2 — 3 —

„ kopy talí
1

1 2

„ „ kapr neb štik
1

1 3 1
5

! „ voz prázdných — 4 1 2

Ze saní
i

- 4 1 2

Z káry — 4 — 4

Ze žid, židovek mladých i starých .
— 2 — 4

i Z funtu oleje devného — 2 2

f

„ „ anízu

„ desek ševcm pro nabíjení bot (z jednoho

— 1 — 1

1
páru) .

— 1 — 1

| „ kopyt dvou pár
i

1

1 2



UKAZATEL

1. Jmenný:

Abendroth Josef, president, 118.

Abraham, ev. kaplan, 85.

Adam, ev. kaplan, 85.

Adamovský Karel 17G.

Albrecht 275, 368.

Alexa Ferdinand 312.

Alexander a Regibus, rektor klášt.

v Zašové, 118.

Altenburg, pruský major, 148.

z Althannu Antonia 153. Robert 153.

Ambrož, fará lip., 79.

Antonovi Bohumil, editel mš. šk.

v Tršicích, 312.

z Arko Josefa 359.

Arnošt, lipenský fojt, 120.

Augusta 86.

Augustiniáni v Jevíku 125.

Augustiniánky v Olomouci 298.

Babice 58.

Babský František, minorita z Oiom.,

236, 311.

z Bakovic Markéta 128.

Bahr Erantišek 218.

Bachrach Simson, rabín lip., 159.

Bajer František 330.

Bajgar Julius 93.

Balek Matj 210. Markéta 210.

Balšánek Jií 89, 90, 99, 100, 103, 113,

287, 288.

Balzar Angelus 97.

Barbí Antonín, u. v Oseku, 239, 251,

361. Jan 239. Josef 331.

Bartlicius Bernard 109.

Bartolomj 239, 241.

Barto 324.

Bartošovice 196, 278, 374.

Bartovský 185, 356.

Bartutovice 90.

z Baic Mikuláš 292.

Baský Martin 108.

z Bašt Jan Barský 129. Jarolím 215.

Bátk František 218.

Baumann Ludvík 108.

hr. Belrupt Gustav 359.

Blá 20, 21, 41, 314, 315, 317, 318,

320, 359, 382.

z Blé Anna 130, 213. Haynlin 318.

Jan 320.

Bém František 307.

Benátek Václav 108.

Beneš 79.

Benešek 209.

Beniš František 85.

Benýšek Eduard 264. František 264.

Beov 57.

Beránek Jií 312.

z Bergu Joachim Pergar 130, 143.

Berger František, lip. fará, 90.

Berchtold 313.

z Benhardic Pavlík 210.

Beroun 62.

z Berouna Lacek Cendl 129.

Bertold 360.

Betlen Gabor 137, 138.

z Bezmrova Kateina 206.

Bezuchov 58, 59, 288, 289.

z Bílkova Alžbta Pražmová 372. Jan

383.

z Bilkovic Vank 209.

Bílovec 62, 119.

Bílovice 320, 332.

Binka Jií 237.
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z Biskupic Václav Haugvic 187, 253.

z Bítova Mikuláš 265. Zigmund 265.

Blahoslav Jan 84, 86.

Blažíce 288, 289.

z Blažíc Ješek 287. Valentin 292.

Blešanský Matouš, bratrský knz, 87.

Blumenthal Martin, fará ve Slav-

kov, 281.

z Boholusk Erasmus 172, 196, i02,

278, 297, 362, 363, 371, 380. Niko-

dém 170, 211, 308, 310, 311, 317,

318, 383. Žibid 317, 383.

Bokov 58.

z Bogdunovic Jakub Vojsko 339,

Bohuslávky (Bohuslavice) 1, 8, 10,

17, 20, 23, 32, 34, 36, 47, 54, 87,

90, 120, 127, 130, 132, 141, 162

—

165, 218, 220, 237, 252, 253, 324.

z Bohuslávek Jan 164, 221. Mikuláš,

jeho bratr, 164, 221. Zbyslav 302.

z Bolelic Matinek 354.

z Borová Pavlík 297, 368.

z Borové Zigmund Gišvic 13.3, 244.

z Boic Havel 170. Mikuláš 169.

Boil Matj 167.

Boita 124, 187.

z Boskovic Albrecht 212. Václav 275.

Bošovský Bedich z Polánky 129.

Václav 128.

Bouchal Viktorin, ed. nm. reálky

v Lip., 110.

z Bozdchova Jan Bozdchovský 129,

339.

Bóhm Josef, uitel, 312, 338. Matouš,

uitel, 361. Václav, fará v Lip., 90.

Braniborci 243.

z Bránic Oldich Stoš 315.

Bratí eští 80, 81, 83, 86.

Brázda Jan 185. Matj 185.

z Brníka Jan Tunkl 316. Mikuláš

208.

Brod Uherský 81, 191, 193.

Brodek Nmecký 61.

Browne, cis. generál, 148.

Bruno 313, 380.

Bruntálovský viz z Vrbna.

Brušperk 58.

Beskovský Martin 339.

Betislav, kníže, 205.

z Bezího Jií Trach 130, 187.

Bková (Bukovcova) Anna 370.

Buovice 61.

Budišov, msto v sev.-vých. Mor., 62.

Buk 47, 57, 59, 120, 236, 262, 264,

273, 297, 314.325, 334, 368, 371,377.

z Bukovic Pešek 353.

Bulín František, fará v Tršicích, 312

z Býkovic Eliška 169, 210, 374, 370,

382. Kateina 210, 3i2. Mikuláš 370.

Ofka 370. Pešek 265.

Bystice p. Host. 34, 35, 62, 188, 190.

z Bystice Bítovský 6.

Bystice u Olom. 48, 309, 314.

z Bystice Hynek 169 Jan 201.

Byškovice 47, 57, 92, 124, 130, 132

Cabák Leopold, piarista a uenec, 97.

Cagaík Filip 331.

Camerlander 2.

Gapito Jan, lut. fará v Sobchlebích,

287.'

Cikán Josef, obroní na Helštýn, 329.

z Cimburka Albert 164, 187, 252. Cti-

bor 164, 187, 221, 252, 253, 370,

371. Jan 164, 165, 193, 221, 252,

253. Miroslav 191.

Constantini Jan, piarista v Lip., 92*

Cvingli, reformátor, 82.

Gyger Konrád 195

Gzeglei Bartolomj, fará v Lip., 88.

Cech Libor 312. Tomáš 331.

z Cech Kana 291. Petr 291. Václav

261.

ejkovský Adam viz z Vickova.

Gekyn 303.

z Gekyn Diva 200, 297, 303, 325

Kuka 303. Protivec 221, 267, 325.

Zdenk 221, 297, 303.

Gelechovice 281.

Germná 196, 362.

erné 138.

ernoch, olom. žid, 315.

Gernotin, ves okr. hran., 123, 335, 336.

Gernovský Jakub, škol. správce v

Louce, 220.
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erný Ludvík, správce škol. v Lip-

níku, 109.

z ertoryje Hynek 208. Jan 128, 207.

Kuka 207, Ludmila 207. Petr 208.

ervenka Matj, bratrský správce, 87.

eši 23, 62, 63.

eška Jan, vychovatel Jana z Pern-

štejna, 81.

z ihovic Bareš 171, 193, 258, 290,

325. Jan 325. Václav 325.

ihvka 258.

Dadlec Jakub, fará v Hlinsku. 176.

Daniel (Starý), správce bratrský, 87.

Daskabát 1, 11, 20,21,21,32,34,41,

47, 54, 135, 165—179, 312, 357, 359,

360.

Dehmell, auditor gen. Kónigsmarka,

144.

Desavský Moic, vojevdce pruský, 149.

z Deštné Zikmund na Šumberku 258,

Deutschel Florian 251.

Deutsch Josef 185. Dít Jan 371.

z Ditrichštejna Ferdinand 44, 58, 78,

92, 11.', 146, 159. Kard. František

32, 38, 52, 54, 58, 78, 87, 92, 95,

111, 138, 140, 142, 159, 181, 187,

218, 242, 286, 287. František Josef

39, 152. Jan Karel 59, 93, 151, 162.

Josef 152, 289. Karel Max 73, 148,

151. Leopold 147, 262, 353. Max-

milián 92, 142, 145, 152. Walter

Xaver 147.

Dlouhá Ves 205, 367.

z Dlouhé Vsi Matj 205, 278.

Dobiáš, správce školy v Lipníku, 108.

Dobrice 201.

z Dobric Jakub 171, 209. Vítek 171.

z Dobré Vody Jan Selický 169, 1 70, 383.

z Dobronic Štpán 325.

Dohnal Heman 290.

Doleek Klement 360.

Doležel Alois 228.

Doloplazy 47, 311, 312, 383.

z Doloplaz Aleš 316. Anna 316, Ha-

nuš 315, 316, 334. Markéta 316,

Václav Rus 79, 169, 196, 314, 315,

316, 334, 362.

Domaželice 258.

Dominikáni v Olomouci 125

z Donky Vavinec 79.

Dornkreil Achác, piar. rektor v Lip.,

93, 109.

Dórfling, plukovník Torstensonv, 143,

144.

Drabik Miku'áš, fará v Drahotuších,,

84.

z Drahanovic Všebor 169.

Drahotuše 34, 57, 61, 84, 127, 164.

165, 179, 187, 249, 251—253, 332.

Drahotuše, hrad, 21, 252, 253.

z Drahotuš Bohuš 119, 164, 186, 252,

253, 258, 265, 303, 323, 368. enk
119, 186, 334. Eliška 186. Hynek:

253. Jaroš 164, 186, 252, 253, 368.

Ješek 164, 186, 252, 253. Kunik

164, 186, 252, 253, 323, 368. Ma-

chinek 186, 252. Mikeš 119, 334.

Mšinek 368.

Drachovský Jan, jesuita, 87, 88, 99.

Drottner František 312.

Devínek Lukáš, správce bratrský, 87.

Devohostice 11, 59, 118, 236.

z Devohostic Matuška 267.

Dub 186.

Dubúany 273.

z Dubicka Anna 110, 129. Jan 110.

Duess Jan Vollmayer. plukovník, 337

Duchek 266.

Dukát Jan 185, 264.

Dvorec 61, 62.

Dvorský Prokop, piarista, 93.

Dvoák Jura 353. Narcis 330.

Ezdráš, luter. fará v Lip., 86.

Facilides Jií, lut. fará v Lip., 86.

Felix, fará v Oseku, 236.

Fernemond, cis. plukovník, 143.

Fiala Filip 351.

Filgram Jan 191.

Filip, luter. fará v S <bchlebích, 287.

Fitz Bernard, fará ve Slavkov, 281.

Flegely Ignác 185, 249, 251.

Floryk Ignác 307, 313.

z Folkenfelsu Jan Folknar 129.

Folkner Jakub, uitel, 282.
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Foltýn Antonín, fará lip., 90.

Francelin, žid z Olom., 315.

Frenštát 58.

z Frenštátu Rudolf 368.

Freund Alois, íará v Podhoí, 251,

252.

Fridrišek Martin 366.

Fritscher Jakub, fará v Sobchlebícli,

288. Jií, fará v Lip., 90.

Fróhlich Ignác 366.

z Frumberka Karel Krošovský 129,

339.

Fulnek 61, 119, 121, 144, 145, 185,

201, 334, 371.

z Fulštejna Jan 212. Karel 211, 212.

Markéta 334.

Galliš Kornel, piar. rektor, 109.

Galotti Jan, vrchní lip., 89, 288.

Gazda Karel 176.

Geršel Ferdinand 200.

z Giina Arnošt Halama 312.

z Gizinku Eliška, manž. Jiíka zVrbna,

135.

Gotzlinger Jindich 192.

Gradický František 109.

Gruss Severin 264.

z Guldenštejna Arnošt 212.

Gutman David rytí 156; Max 156.

Habrovanité i Habrovanšti 81.

Hajduek František 90, 99, 114.

Halama: Anna 355. Barbara 355. Jan

355. Jiík 355. Susana 355. Václav

355.

Halinovský 202. Václav 203, 374.

Halda Karel 350.

Halí Josef 239.

Hartl Karel, uitel ve Lhot, 215.

z Hartmanova Frank 7°, 241, 290.

Jiík 241, 290.

Hartvík Roman, rektor piar. klášt.

v Lip., 109.

z Hatzfeldt-Wildenburku Alfred 152.

Gabriela 152, 153.

Haušild Jan, fará lip., 90, 103.

Havlíek František 277.

Haynlin, rychtá z Blé, 318.

Heeger Matj 282.

Hecht Jiljí, piarista, 97.

Heiniš Karel, uitel v Týn, 331.

z Helfenberka Jan Albin 104, 339.

Helcher Jan, fará lipenský, 90.

Helštýn 1, 5, 8, 10, 14—16, 18, 19, 21.

23, 34, 38, 41, 57, 76, 80, 81, 87,

92, 111, 119, 121—123, 130, 132

—

134, 137, 138, 140, 143, 14 4, 146..

153, 175, 178, 191, 196, 202, 215,

220, 224, 225, 229, 241, 242, 252,

256, 266, 269, 278, 280, 282, 290,

291, 301, 303, 325, 328, 332-346,

353, 355, 362, 380.

Henfstengel, dvoák v Lipníku, 143.

z Hincendorfu Jan 316.

Hitschmann Ondej, vrchní lipenským

118.

Hladíš Jan, lip. primátor, 89.

Hladivsa Hanuš 207.

Hliníky 42, 243, 244.

Hlinsko 1, 2, 10, 11, 16, 17, 20, 21,

32, 34—38, 42, 47, 50, 52, 54, 57,

73, 77, 86, 89, 90, 92, 123, 130.

132, 172-178, 188, 190, 215, 223,

231, 243, 269, 329, 335, 336.

z Hlinská Hynek 178. Pardus 175, 178.

Hlobil Jan 351.

Hlohov 286.

Hložek Ignác 312.

Hluzov 123, 335, 336, 369.

z Hodolan Petr Pragar 191.

Hodoní, polní tra, 21, 153.

Hoférek Jan, fará v Jezernici, 185.

Hofman Jan Earnovský, luter. fará'

v Podolši, 233. Fabian, fará ve V.

Újezd, 360.

Holásek Jiík 353. Kateina 355. Václav

355.

Holena Emil 312.

Holešov 61, 262.

Holický Bartolomj 16S.

z Holle, rytí, rod 163.

z Holštýna Bohuš 118, 252. Ješek 205.

Pavel 205. Pta 196, 205, 362. Št-

pán 205.

Holzer Antonín, editel ústavu hlu

chonmých v Lip., 110.
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Honig Jan, fará v Podhoí, 251.

Horák Josef 210.

Horeko (Horká) 2, 8, 20
; 21, 50, 65,

73, 76, 111, 120—122, 151, 153, 155,

161, 303, 334, 335, 336.

z Horky Jiík Horeky 128.

Hostkovice 59, 273.

Hostýn 15, 17.

Hošek Jiík, bratrský správce v Lip.,

87.

Hoštálek Valentin, fará v Oseku, 237.

Hrabvka 252, 253.

Hrabyšina, ves, 267, 381.

z Hradce Mikuláš 292, Oldich 119.

Zachariáš 132, 372.

Hradany 59, 215.

z Hradan Jan Pivec.

PIradeín 258.

Hradil Josef, fará v Podhoí, 251.

PIradisko u Olomouce 369.

Hradišt Uherské 61, 122.

z Hradišt Václav Koza 212.

Hrah Tma 353.

Hrachovec Karel 205. Prokop viz ze

Syme.
Hranice 1,-2, 4, 11, 15, 34, 35, 46,

61, 70, 84, 87, 123, 129, 179, 180,

187, 335, 336, 338, 355, 370.

Hraský Alan, fará v Hlinsku, 176.

Hrdina Mikuláš, oban lipenský, 111.

z Hrušic Jiík 324.

z Hrušové Žofka 192.

Hebín 375.

z Híšt Jan Skrbenský 192.

z Hulína Mikuláš, kaplan lipenský, 79.

Humma Jiík, dvoák v Dol. Újezd,

353.

z Humpolce Jindich 381.

Hus 334.

Husité 79, 82.

Hužva Daniel, školní správce v Trši-

cích, 312.

Hndsfeldt, hlavní stan švéd. gen.

Paikula, 144.

Hynek, fojt lipenský, 120.

Hynek Fr., u., 289.

Chabrov, kolonia, 243.

Chalupa Fráni, fará v Tršicích, 312.

Charvát Václav, správce obec. školy

v Lip., 108.

Charváty, ves na Olomoucku, 262.

z Charvát Kana Brabantská 362.

Chobot rybník 260.

Chlup Karel, správce es. školy v Lip-

níku, 109.

z Choban Žofie 130.

Chomutovice 207.

Chomutovský Stanislav, správce obec.

školy v Lip., 107.

Chropy 18.

z Chvalkovic Jan Mléko 258. Ondej
258. Václav 258.

Chylec 20, 21, 57, 127, 220, 252, 258,

323, 367—374.

z Chylce Adlika 368. Anna 355, 139.

Barbora 369. Dtich 208, 368. Fri-

dolín 368. Herbort 369. Herš 367. Jan

209, 369. Jiík 209. Johanka 209. Ka-

teina 209, 210, 369. Markéta 368.

Marta 369. Martin 369. Matj 369.

Mikuláš 369. Mojžíš 208, 209, 323,

369. Mrakeš 368. Ondej, Pavel 368,

369. Seze^ia 367. Sudka 209. Štpán
369. Václav 369. Valentin 369.

Chytil Ignác 281.

Chytrova Zdeka 201.

Isral Jií, bratrský správce, 87.

Itali Jií, správce fary v Lipníku, 88.

z Ivan Hynek 381. Lacek 381. Mi-

lota 381.

Ivanovice 61.

Izák Abraham, rabín lipenský, 160.

Jakeš Konstantin, piar. rektor v Lip.,

108.

Jakl, olom. žid
,
169.

Jakub, oltáník v Lip
,
125.

Jan, far. lipenský, 83; fojt týnský 123;

marbrab mor. 164, 183, 186, 191,

221, 252, 368; mšan olom. 201;

biskup olom. 205; dkan kapit.

olom. 242.

Jan Železný, biskup, 121.

Janásek Antonín, uitel v Bobusláv-

kách 164.
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z Janikovic Jan Janikovský 339.

Jansa František, editel es. reálky

v Lip., 110.

Jarohnvice 191.

Jaroš, far. osecký, 79, 233.

Javornický Pavel, správce bratrský

v Lip., 87.

Jelínek Josef, správce farní školy

v Lip., 108.

z Jemnický Bartolomj Vanecký 192.

Jese Pavel, bratrský správce v Lip.,

87.

Jestábí 281.

Jesuité 87, 88.

z Jevíka Václav 233.

Jezernice 1, 8, 9, 11, 15, 21, 23,

32, 34, 42, 45, 47, 49, 52, 54, 62,

63, 125, 127, 178 — 18^, 249, 251—
253.

Jiín Nový 58, 61, 62, 119.

Jiín Starý 15, 58, 119.

z Jiína Jan lži, 169. Lapka 383.

z Jinina Kateina Krabicová 202. Kun-

huta, její matka, 202.

Jiík kn. 85, 236.

Jií Bartolomj 108.

Joannides Daniel 175.

Johannes 108. Daniel 107.

z Jostomky Zikmund 143, 339.

Jošt 110, 120, 164, 183, 191, 252,

275, 315, 320, 324, 370, 382.

Jugan Jan. správce far. školy v Lip.,

108.

Jurík Antonín, fará v Týn, 330.

Juíek Antonín, fará v Tršicích,

312.

Juika František, fará v Dol. Újezd,

349.

Juitinov (Jiatsko, Juatsko) 20, 21,

127, 252, 253.

Kabát Martin 265.

Kadra Arnošt 200. Josef 200. Karel

195. Kadra a Vašák 188.

Kadlec František 289.

Kachlig Isidor 340.

Kalvín 81.

Kaly 130, 231.

Kapitola (olomucká) 11, 34, 35, 40,

43, 59, 63, 242, 359, 378, S80, 383.

z Karlsdorfu Aurelie Bubigalovna 129.

z Kateinic Jiík 170.

Kameníek František 52.

Kazimír, polský král, 336. — Jako-

bon. správce týnský, 113, 329.

Kel 58, 61.

z Kelic Ondej Buek 370. Anna 370.

Kelnar Ondej 218.

Ket 383.

Kladniky 1, 8, 10, 21, 23, 30, 32, 34,

35, 47, 58, 59, 86, 89, 123, 175, 176,

188-102, 335.

z Kladník Damian 191. Herík 191.

Myslibor 191. Oldich 191. Pibík

191, 208. Rachman 208. Štpán 191.

Václav 290. Vichna 208.

z Klary-Aldringenu Amalia 359.

z Kelan Pavel Zbílit 209.

Kleist 149.

Klejzl Antonín 297.

Klímek Theodor, rektor piar. kláš-

tera v Lip., 109.

Klokoí 252, 253.

Klvaa Josef 2, 5, 25, 118.

Knlmiky 273.

Knžíek Josef, správce školy ve Ve-

selíku, 366.

Knirsch Hugo, správce školy ve Slav-

kov, 282.

Knop František, fará v Týn, 329.

Koblížek Jan, správce školy v Trši-

cích, 312.

Kocurov (Kocurovec) 171.

Koí František 312.

Koí Jan, správce školy v Tršicích.

312. — Max, správce školy v Tr-

šicích. 312.

Koch Šimon, fará v Sobchlebích.

287.

z Kochova Jan Bradka 123, 191.

Kojetín 61.

z Kojišova Anna Saková 314. Bohu-

mek, její manžel, 314.

z Kokor Anna 275, 314. Bartoš 752

Bohuslav 170, 202, 258, 316, 320 r



383. Crh 266, 275, 334. Dorota 275.

Eliška 275, 325, Hynek: 265. Jan

Muka 172, 265—267, 275, 378. Jiík

129. Kateina 202, 265, 266, 275, 368.

Markéta 275. Mikšík 258. Racek 265.

Stach 265, 275. Záviš 16, 383. Zby-

nk 265, 266, 297, 368, ZdenK 243.

Kokora Raimund, obyv. v Kladni-

kách, 188, 192.

Kolaík Jan, uitel v Týn, 331.

z Kolovratu Ignác hr.* svtící biskup,

87.

Konal Jan 237.

Kondilli, hejtm. helštýn., 146.

Konený Jan, vicesupprior semináe

v Hradci Kr., 215. Josef, správce

školy v Daskabát, 167.

Konice 61.

.z Konice Sulík 275, 315.

Kopeek Václav, uitel ve Veselíku.

366.

Kopivnice 61, 62.

z Komice Koranda 125.

Koistka Jan, fará v Sobchlebích,

288.

z Kostelce Jií Kostelák 130, 339.

Kostka Eduard 185.

Kostnice 334.

Kostráb Jakub 382.

Kostuška 163.

Košut Šimon 167.

Kot Ludvík 110.

Kotek Antonín, uitel v Hlinsku, 176.

František, uitel v Sobchlebích,

290. Leopold, jeho syn, 290.

z Kotulína Albrecht Kotulínský 337.

z Rounic Oldich 372. Kríštof 372.

Kout Rudolf 2, 5.

Koutný Antonín 360.

Kováík Tomáš, zemský poslanec, 362.

Kozlov (Kozlovice) 1, 7, 8, 14—16,

20, 23, 24, 32, 34, 39, 40, 47-49,

54, 121, 122, 193—196, 237, 281,

335, 336, 360, 361, 362, 371, 372.

Kozlovice (u Perova) 125, 259.

z Kozlovic Jílek Petr 195, 368.

Kožišov 20, 21, 130, 282.

z Kožušan Bohunk 314.

z Kónigsbrunnu Artur 318'

Kónigsmark 144.

z Krásna Anna 316. Bušek 316. Oneš
369.

Kraus Jan, správce školy v Jezernici,

186.

z Krava Anna 122. Beneš 120, 122,

392. Drslav 120, 353, 381. Eliška

121, 152, 21 1, 334, 353. Jan 119,

120, 243, 252, 278, 302, 303, 334,

353, 362, 381. Jindich 121, 269.

Jiík 124, 191, 210, 335, 336, 380.

Lacek 38, 79, 110, 120—122, 151,

153, 196, 221, 229, 233, 241, 243.

244, 258, 267, 287, 297, 218, 303,

315, 334, 338, 353, 354, 362. Lud-

mila 124, 336. Petr 241, 244, 316,

353, 369. Vok 119, 120, 122, 315,

316, 332, 338, 362. Zbynk 381.

Žofie 119.

Krámer Josef, editel mšanské školy

v Lip., 110.

Krma 17.

Kresta Tobiáš 312.

Krestýn František 295, 379.

Kretschmer Karel, fará v Hlinsku.

176.

Krichtalík Donát 288.

Kristelius Matouš, fará v Lip., 89.

Kristin 125.

Kiupril Achmed, velkovezír, 146.

Krnovský Jií 137, 337.

Kromíž 17, 61, 88, 167. 185, 262,

287.

Kronský Josef, fará ve Slavkov, 2S0.

Krošovský viz z Frumberka.

Krumlov 1 19.

z Krumpolce Jindich 209.

z Krumsína Bedich 316. Jan 354.

Kana 354. Markéta 241, 290. Skon-

ka 316.

Krupika Josef, fará v Sobchlebích,

288.

Krystyánka, samota u Jezernice, 23.

Kekovice 318.

z Kekovic Sulek 370, 382.
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Kelovský Matj, fará osecký, 244.

Kepelka František, fulnecký malí,

99.

z Kesovic Klara 208.

Kíž Kamil, fará ve V. Prosenicích,

262.

Kižanov 335.

\z Ivižanova Alena 335.

Kižanovský Matouš, bratrský knz
v Devokosticích, 118.

z Ktomile Jošt 291.

z Kuenringu Anežka 119.

Kuncer Matj, fará sobchlebský, 288.

z Kunic Oldich 266, 275, 276. On-

dej 276. Záviš 275.

Kunerth Isidor, uitel v Kozlov, 195.

z Kunevaldu Krokvicrová 129.

Kunevaldský Matj, biskup bratrské

Jednoty, 80.

z Kunovic Barbara 292. Frank 368,

369, 370. Jan 317, 383.

z Kunštátu Eduard 315. Heralt 153.

Jan 206, 207, 315. Žofie 187, 193.

Kuzaník Adolf, fará jezernický, 185.

Kvas Mikuláš, fojt v Nicích, 228,

229.

Kvasíce 111.

z Kvasíc Alena 135, 138.

Kvašovec Oldich z Malých Lazník 200.

Kyjanice (Kyljenka) 8, 11, 20, 21, 23,

196, 371, 372.

Kyselý Václav, osecký fará, 236.

z Labut Anna Hivnáová 80. Boek
79, 80, 88.

Landskut 376.

Landškroun 78.

z Landštýna Anna 266, 275.

Lanecius Jan, br. knz, 86.

Lang Quido, piarista a editel ústavu

hluchonmých v Brn, 97.

Laryš hr. 139.

Látal Jan, správce školy v Jezernici,

185, 186.

Laudon 151.

z Laudona Arnošt sv. p., 192.

z Laznice Eliška 192. Kana 192.

Kunhuta 192.

Lazniky 1, 20, 21, 23, 30, 3?, 34,

30—41, 45, 47, 54, 57, 122, 196

—

203, 205, 297, 298, 312, 323, 324,

335, 336, 371, 372, 374, 379, 381,

383.

z Lazniek Anna :02. Bohunek 200,

201. Jan 200, 201. Kateina 200,

202. Kvašovec 200. Ludna 201.

Mikeš 2C0. 201, 291, 320. Milota

201, 324. Otík 383. Pavel 201.

Pedslava 200. Václav (Vank) ".01.

202, 320. Velislav 324. Vichna 201.

Lazniky 1, 11, 21, 23, 24, 30, 31, 38,

39, 43, 47, 52, 54, 57, 191, 200,

203—213, 266, 267, 270, 271, 317,

318, 323, 369, 372, 374, 382.

z Laznik Anna 210, 324, 354. Arkleb

208. Drachník 191,208. Eliška 210

Jakub 207. Jan 171, 207—211, 324.

Jindich 208, 210. Kertruda 208.

Markéta 210. Martin 209, 210, 369.

Maruše 209. Matj 209, 211, 317.

Mikeš (Mikuláš) 210, 2x1, 323. Qfka

208. Ondej 211. Pavel i08. Skonka

20S. Šimák 211. Tomek (Tomík) 208,

274. Václava 211. Vank 208, 211.

Velislav 208. Zdislav 208. Zigmund

210 .

z Ledské Ctibor 336.

Legeli Pavel, uitel, 108.

Lenhart Jan, uitel v Hlinsku, 176.

Lerch František, fará v Podhoí, 251,

fará v Sobchlebích, 289.

Lerchenfeld Jakub, žid. uitel v Lip..

155.

z Leslie Walter 152.

Lesnice 11.

z Lesnice Valentin 192.

z Lešan Ludmila 370.

Lhota 1, 10, 11, 21, 34, 36, 37, 47,

49, 54, 57, 87, 89, 123, 130, 175,

176, 213—216, 227, 258, 265, 266,

335, 336.

ze Lhoty Anna 193. Bta 292. Do-

rota 130. Ofka 324. Petr 215, 292.

Václav 291.

ze Lhoty Kamenné Hynek 233.
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Lhota Msená 291, 592.

ze Lhoty Msené Pavlík 284, 287.

Lhota Radkov 288.

Lhota ivínova 303.

Lhota Uhinovská 252.

Lhotka 205, 208.

ze Lhotky Maršík 205.

Lia, olom. židovka, 314, 3! 5.

Libava 1, 8, 61, C2.

z Liblic Johanka 125, 242.

Libosvar Josef, uitel ve V. Újezd,

361.

Libosváry 58, 302.

Lidaík Václav, fará v Dol. Újezd,

350.

z Lideova Heralt 291.

Liebner Antonín, fará ve Y. Prose-

nicích, 264.

Lihotský Josef, osec. fará, 237.

z Lichtenštejna Gundakar 92, (voje-

vdce) 138.

z Lichtenštejna-Kastelkornu Franti-

šek 376.

z Limberka Jií Žabka 32, 317, 383.

z Linavy Bedich 119, 252, 332.

z Lipého Bertold 202. Marianna 287.

Lipner Fabián, škol. správce v Lip.,

108, uitel v Týn, 331, uitel ve

Veselíku, 366.

Lipník 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17,

19—21, 23, 30, 32, 34, 3'>, 42—50,

52, 54, 55, 57, 59—63, 65— 161,

164, 170, 175, 176, 181, 186, 187,

190, 215, 218, 220, 236, 243, 244,

249, 274, 279—282, 302, 303, 329,

330, 331, 335, 336, 337, 359, 361.

z Lipníka Blažek 122. Eliška 291. Jan

122, 220, 369. Kateina 122. Mikšík

370. Olbram 370. Pavel 203. Petr

308.

Lipany 41, 47, 205, 306, 311, 312.

z Lipnan Drchek 278, 362. Pitrold

278, 362. ivín 205, 278.

z Lipultovic Anna 128. Ctibor 371.

Jan Obešlík 368, 370. Jií 57, 252.

Lisov 200.

z Litenic Bohuš 206.

Litovel 61.

Liva Valentin, správce školy v Pod-

hoí, 251.

z Lobkovic František 142. Václav 192.

Lomec 8, 20, 21, 221, 353.

z Lomnice Jan 207. Johanna 131.

Znata 131, 211, 212.

Lomnická Magdalena 129.

Loníek- Karel, fará v Podhoí, 251.

Losert Augustin, rodák a dobrodinec

msta Lip., 113.

Loubal Jan 113.

Louka 1, 2, 9, 11, 16, 21, 23, 34,

36, 38, 47, 52, 54, 57, 62, 75, 87—
90, 92, 120, 122, 124, 127, 130, 141,

145, 147—150, 152, 164, 216—221,

334, 335, 336, 340, 343.

z Louky Dorota 220. Jakeš ížek
220, 355, 369. Mikuláš 220.

z Loviek Vilém 207.

Lóbl Alois, majitel dvoru Vidláe,

192. Israel, fojt žid. obce v Lip.,

158.

z Luan Vítek 354, 370. Alena 354, 370.

z Ludanic Jan 134. Kateina 83, 104,

132, 134, 372. Puta 82, 129-132,

134, 157, 165, 215, 242, 256, 287,

292, 301. Václav 83, 104, 130—132,

157, 256, 372.

Ludvíková Anna 103.

Lukáš kn. 265.

Lukov 374.

z Lukova Václav 292. Zdenk 290.

Lutz 81, 82 .

z Lutopecen Otík 258. Václav 258.

Lýsky 34, 130, 260, 261, 265—267.

Majetín 202.

z Majetína Anna 202. Boruša 298.

Eliška 298. Gertruda 314, 315, Jin-

dich 202. Machna 202. Unka 193,

211, 290, 314, 315, 325, 369, 381.

Viknan 314, 315, 320, 325. Vrati-

slava 298.

Málek Martin, fará v Lipníku, 89,

fará v Oseku, 236.

Malhotice 57.

z Malhotic Ondej 334.
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Mansfeld 140, 187, 253, 337.

Marek, biskup olom., 311, 383.

Martin, fará sobchlebský, 2S7.

Mašát Remigius, piarista lipenský, 97.

Matan Josef, fará lipenský, 90.

Mateický Josef 311.

Matj, luter. kuz, 85; fará ve V.

Újezd, 360.

Matjíek Jan, škol. správce v Pod-

hoí, 251.

Matouš, fará v Sobchlebích, 287.

Matyáš 336, 362.

Mayer 242.

z Meindorfu Jan Nostic 129.

Meitl Antonín, fará v Sobchlebích,

288.

Mlnický Arnošt, olom. kanovník, 237.

Mrotín 258.

Merta František, správce školní v Lip.,

109, 110.

z Mesenbeka Jan 122, 123, 191, 241,

2,4, 252, 291, 335.

z Mstce Jiík 338.

Meziíí, zaniklá ves, 20, 21, 120, 278,

362, 363, 371, 372.

Meziíí Valašské 5, 58, 122, 149, 188,

259, 335

Meziíí Velké 240.

z Meziíí Brictius 2-1, 212. Daniel

212. Jindich 121. Machna 123,

290, 335.

Mezíský Matouš 86.

Michaletius Martin, bratrský správce

v Lip., 87.

Mik Jan, školní správce v Oseku, 239,

251.

Mikuláš, fará v Lipníku, 79; oltáník

v Olom. 211
;
správce školy v Oseku

239; pevor v Olom. 258, 265; vé-

voda opav. 302, 360, 369.

Mikulov 37, 302, 338.

Mikulvka 252.

Mikuš Jindich, hejtman lipenský, 89,

93.

Milenov 252, 253.

z Milonic Michal 208.

z Modelic Joachim Mol 129. Oršula

129. Václav 129, 131, 137, 187, 192,

214, 339.

z Mohylna Ofka 122, 123, 241.

Mojžíš 158.

Mollot Štpán, zvona z Lotrinska, 100.

z Moravan Jan 368. Zbynk 316.

.Moravec František, piarista v Lip., 97.

z Moravian Matj 323, 324. Mikuláš

323. 324.

la Motte Fouqué, generál, 148.

Mráz Jan, olom. biskup, 320.

Mrázek Florian, fará lipenský, 90.

Mrsklesy 79.

Muka viz z Kokor.

Mužik Mikuláš, správce školy, 239.

Mck Josef 90, 99, 113. Karel 237,

330. Pavel 195.

Muller Emil, správce školy v Kozlov,

195.

Múnz Samuel, spisovatel, 156.

Mydlovary 20, 21, 127, 266, 267.

z Mydlovar Anna 267. Barbora 266,

267. Btka 267. Budek 266. Dorota

267. Hodka 266. Jan 267. Kateina

267. Markéta 266, 367. Michal 266.

Mikeš 266, 267. Oldich 209. 224.

266, 267, 298, 381. Srp 266.

Nahošovice 58, 59, 193, 215.

z Náclioda Fridrich Beznický 371,

Magdalena 129.

z Nákla Bohunek 258. Eliška 258.

Heman 258. Hynek 243, 258. Mi-

kuláš 243, 258. Ofka 158. Tetvard

258.

Napajedla 61, 62.

Nassau 149.

Navoja Bernard 130.

Nebožítek Jan, fará v Tršicích, 312.

Néice Dolní 1, 4, 5, 11, 20, 23,

24, 34, 36, 38, 47, 54, 57, 123,

130, 221—225, 266, 288-290, 335,

336.

Néice Horní 1, 5, 20, 23, 24, 34, 38,

45, 47, 124, 130, 224-229, 288—290,

335, 336.

z Nic Martínák 224, 287. Tomáš

228.

26
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z Nedvzí Mikuláš 382.

Neff Jan, dobrodinec reálky v Lip.,

118,

Nelešovice 273.

z Nelešovic Hedvika 169. Lev 308.

Vachna 368.

Nmci 24, 62, 63, 280.

z Nmilio Vilém Ulstorfer 129.

Neplachov 20, 21, 121, 122, 130, 221,

297, 335, 346, 353, 356.

z Neudeka Dorota 317.

Neusser Arnošt, správce školy v Ra-

nošov, 277.

z Nevdomi Jan Kropá 130.

Nevíš Jan, správce školy v Jezernici,

186.

z Nitkovic Dtich 314. Zdenk 207.

z Noskova Jiík Mrakeš 202, 211—213,

243.

Nová Ves 170, 318.

Novák Kilián, íará v Tršicích, 311.

Nové Zámky 147.

Novosady 42, 107, 126, 155.

Novotník František, správce školy a

malí, 18, 109, 249.

Novotný František, fará v Rohatyn,

240.

Nový Dvr 42, 47, 62, 73, 75, 92,

151, 176, 229.

Obešlík viz z Lipultovic.

Oborný Adolf, editel nm. reálky

v Lip., 110.

Odoní, zaniklá ves, 20, 21, 153.

z Odoni Petr Jechanec 152.

Odrobína Augustin, piarista v Lip.,

97.

Odry 121.

z Ohnian Markvard 209, 267, 381.

Vilém 381.

z Ochab Hynek 258. Jan 258. Mar-

kéta 201. Petr 171, 258.

Olbramice 20, 21, 192, 193, 258, 265.

Olomouc 17, 44, 46, 48, 54, 57, 60,

61, 77, 89, 121. 124, 137, 205, 208,

240, 301, 308, 309, 314, 316, 337,

338, 362, 374, 375, 381.

z Olšan Bohunek 200.

Ondej, lut. knz, 85, 236.

Opatovice 123, 335, 336.

z Opatovic Dorota 207. Karlík 206,

207. Kuka 207.

Opava 61, 62.

Oprostovice 47, 58, 59, 288, 289, 292.

z Oprostovic Erhard 290. Jan 169,

208, 292. Klement 292. Martin 192.

Petr 292.

Orel Bohuslav, virtuos na housle, 313

Orlita František, fará v Louce, 218.

z Oechového Zigmund 207.

Osek 1, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 21, 23,

24, 32, 34, 35, 38, 42, 43, 45—49,

52, 54, 57, 62, 63, 84, 85, 103, 120

—122, 124, 125, 130, 132, 133, 145,

147—150, 152, 163, 164, 195, 229—
244, 272, 273, 290, 295, 302, 323,

334, 235, 336, 347, 350, 360, 365,

366, 367.

Osiko 5', 241.

Osoblaha 62.

Ostrava Moravská 43, 46.

Ostroh Uherský 61.

z Ostrome Petr 169, 170.

Otaslavský Jan, helštýnský úedník,

339.

Othiby 20, 21, 167—170, 314, 317,

318.

z Othib Anna 169. Ctibor 169.

Dorota 169. Jindich 169. Kateina

383. Markéta 169. Mikš 169. Stibor

167. Sulík 169. Tomík 166. Vran 167.

Oth Jan 312.

z Ozora Pipa 121.

Paarová Františka hr. 360.

Pacák Antonín, správce školy v Pod-

hoí, 251. Jan, otec pedešlého, 251.

Šimon, syn Antonínv, 251.

z Palavic Jan Fichný 192.

Paikul Jií, švédský plukovník, 143^

144.

Palica Jura, dvoák ve Vladyím

Újezd, 353. Václav 369.

Palkovský Vincenc, fará v Hlinsku,

176.

Panák Ignác, papežský prelát. 240.
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'Paprocký 372.

Paršovice (Parešovice) 47, 57, 123,

130, 388, 289, 335, 336.

Pastrnek Jan, uitel ve V. Proseni -

cích, 261.

Pátek Jan, fará v Lip., 90, 237, 289.

Patloch Amand, piarista v Lip., 97.

Pávek Theodosius, piarista, 97.

Pavelik Antonín, fará a spisovatel,

224.

Pavlovice 47, 58, 59, 192, 236, 265.

z Pavlovic Jan 258, 265. Jiík 153,

Kana 265, 323. Litold 171, 265,

323. Markéta 265, 323. Mikuláš 368

Pardus 265. Protivec 258.

Pavlovský Stanislav, olom. biskup, 52.

84.

Pazdera Alois, správce školy v Dol.

Újezd, 351.

Peklo 2, 7, 15, 16, 19, 45, 73, 147, 247

Penice 47, 52, 203, 311, 317.

z Penic Bohunka 320. Filip 201, 320.

Jan (Ješek) 200—202, 276, 32 ». Jin-

dich 202. Kateina 202, 259. Kle-

ment 316, 320. Markéta 201. Ofka

202, 259. Otík 201, 202, 320. Unka

314. Vít 320.

Peniky 320.

z Peniek Dománek 320. Eliška 320.

Eva 320.

7. Pnína Bernard Drahanovský 211.

Burian 211. Jarek 153. Markéta 153.

z Pernštejna Albrecht 129, 229. Jan

38, 77, 80, 127—129, 156, 172, 187,

196, 202, 215, 221, 225, 229, 231,

242, 253, 359, 269, 278, 297, 325,

332, 335, 353, 362, 363, 371, 380.

Jaroslav 129, 229, 292. Vilém 38,

30, 124-126, 156, 165, 172, 187,

215, 220, 228, 242-244, 253, 259,

266, 275, 276, 292, 301, 332, 336,

339, 346, 353, 355, 362, 371. Voj-

tch 129. Vratislav 129, 172, 229,

292. Páni z P. 125, 130, 157, 243,

256.

Peša Pavel, fará v Oseku, 236.

Pšina Tomáš 21.

Petr 183.

z Petrovce Marianna 133, 244.

Petrusius Jan Petr, kapitul, dkan
olom., 171.

Petík Václav, fará v Oseku, 237.

z Petvaldu Gecílie 297, 325. Hynek

325, 355. Jan 325. Jiík 325. Par-

dus 325, 368, 369. Petík 297, 325.

Pfaffengalgen, zaniklá ves (Popelov?),

282.

Philomates Daniel, lut. far. v L
,
86.

Philgropolis—Lipník 87.

Piaristé 54, 92, 104.

Piknov 316.

Pískle Vítek viz z Luan.
Plakov 20, 21, 241, 244.

Plachý Ferdinand, fará tršický, 309,

312.

z Plhu Václav Pilá, kanovník v Olo-

mouci, 240.

Plorantius Matj 85, 86.

z Plotišt Bernard 381. Pavel 381.

Plumlov 61, 125.

Pluskal Martin 312.

z Plzence Judita 276.

z Poenic Jan 58, 129, 143. Vilém 245.

Podbežice 318.

z Podbrad Jií, král eský, 124, 336.

Podhoí 1, 2, 5, 7—9, 11, 14— 16, 20,

21, 23, 34, 46, 47, 49, 50, 54, 127,

137, 179, 184, 185, 245—253.

z Podhradí Mikšík 265.

Podhradní Lhota 241.

Podhra 19, 21, 23, 73, 90.

z Podmanína Kateina Podmanínská

129.

Podolí 58, 59, 79, 80, 88—90.

z Podolí Beneš 382. Oldich 381.

Sudek 209, 224, 267, 298, 381, 382.

Pod olší 20, 21, 35, 38, 42, 57, 120—

122, 125, 130, 231, 236, 239, 241,

242—244, 256—258, 335, 336.

Podštát 58, 61, 367.

z Pogorelé Jan 287. Markéta 79, 120,

121, 233, 141, 287, 334. Mikeš 287.

Pohoílek Jan, dvoák v Laznikách,

201 .

26*
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Polák Justus, fará v D. Újezd, 349.

Polášek František, fará v Louce,
218.

z Polomí Velké Eliška 191.

Pop Antonín, správce školy v Dol.

Nicích, 224. Václav 237.

Pupek Mikuláš, úedník na Helštýn,

338.

Popelov 7, 20, 21, 124, 130, 164, 187,

221, 253, 282.

z Pornic Hynek 3! 6.

z Postupic Albrecht Kostka 80, 124,

145, 187, 221, 335, 336. Ludmila,

jeho manž., 124.

z Pozoic Boek Puklice 165, 252,

275, 383. Burian 383. Kana 169.

170.

Prachovský Ambrož, rektor kol.

piar. v Lipníku, 108.

Prasklice 318.

Procházka Ignác, fará ve V. Újezd,

360. Jakub, správce školy ve V.

Újezd, 361. Josef, fará ve Vel.

Újezd, 360.

Prokop, markr. mor., 183.

Prokop Augustin 340.

Prosenice Malé 1, 11, 15, 20, 33, 30,

34, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 127,

130, 149, 172, 253-260, 265, 273,334.

Prosenice Velké 1, 20, 23, 34, 38, 43,

47, 49, 50, 52, 54, 55. 63, 127. 130,

149, 254, 256, 257, 260-267, 273,

275, 367.

z Prosenic Jan 124, 193, '-65. Lev

258. Oldich 193, 243, 258, 323,

308. Pavlík 265. Petr (Pešek) 258,

265, 285. Tomáš 258. Vojslava 258.

Prostjov 61, 81, 125.

z Prostjova Susana 317, 383.

Protivec starší 124. Heman 258.

Provodov 20, 21, 120, 130, 278, 362,

363.

Frovodovice u Kele 58.

Prusi 148, 149, 151, 188, 309, 338.

Prusinky 122, 178, 365.

z Prusinek Anna 178. Václav 220.

Vojslav 178.

Prusinovice 278. Nové 20.

z PrusinovicPodstatský Adam 129, 143,

Anežka 316. Bernard 369, 372. Dt-
ieh 129, 211—213, 274, 317, 383..

František Dominik 275. František

Josef 376. František Karel 298, 359,

365, 375, 376. František Valerian

375, 376. Jan 143. Jindich (Hynek)

280, 372, 383. Jií Valerian 203, 273..

278, 311, 337, 3Í4. Julius Karel

374. Karel st. 374. Karel ml. 372.

Karel Mat. 359, 360, 305, 375. Krištof

Karel 138, 365, 372, 374. Leopold

Antonín 376. Markéta 316. Mladota

128, 316. Tas 372. Zigmund 146.

374. Žibid 128.

z Prusinovic Podstatský-Líchtenštein

Adolf 360, Alois Josef 195, 377.

Alois Arnošt 294, 358, 359, 375,

376. Jan Josef 375. Leopold Felix

360, 377. Leopold Josef 359, 376.

Leopold Karel 359, 365, 376, Leo-

poldina Františka 360. Maria Theo-

dora 360, 365.

Prusinovský Antonín, správce školy

v Oseku, 239. Vilém, biskup olom..

318, 383.

z Prusko va 151.

Prusy 97, 105, 110, 113, 139.

z Prus Bavor 191. Ješek 292. Martin.

191, 258. Mikuláš 211.

Páslóvice 171.

Pedmostí 46, 257, 262, 261.

Pelouský Tma, bratrský knz v

Perov, 80.

Pemek, vévoda opavský, 122.

Pemysl Otakar II. 79, 118, 119.

Perov 1, 4, 7, 15, 46—48, 50, 61.

80, 86, 88, 125, 149, 155, 291.

z Perova Jiík 202. enk 202.

Pestavlky (u Penic) 201, 312.

z Pestavlk Adam 200, 315. Eliška 314.

338. Kana 291. Ondej 202, 275.

Petr 291. Valentin 314, 315, 320,

338.

z Pibi ova Mikuláš 208.

Píbor 46, 48, 62, 88, 95.
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Píborský Josef, uitel ve V. Prose-

nicích, 261.

z Pibyslavi Arkleb 208. Hynek 169

Matj 169.

Píkazy (u Hostýna) 57, 130.

z Píkaz Jan 210. Václav 191, 210.

Pikryl František, fará týnský a spi-

sovatel, 330.

Pívoz 61.

ze Ptení Jan 382.

Piaclavice 47, 58, 59, 259.

z Raclavic Jan 258.

z Raic Kana 169. Mikuláš, manžel

Kanin, 169, 210, 382. Petr 380.

z Raína Anna Marková 383.

R.ada Jan, adm. fary lip., 90.

Radiko; 252, 253.

z Radkova Jiík 369.

Radotín 1, 4, 11, 21, 31, 38, 47, 57,

123, 130, 132, 141, 227, 267—269,

288, 289, 335, 336.

z Radotína Fard 269.

Radslav z Lipnika 119.

;z Radun Jošt 130.

Radvanice 1, 4, 6, 20, 21, 23, 32, 34,

39, 45, 54, 57, 59, 127, 237, 238,

264-266, 269—276, 372, 374.

z Rad vánic Krk 274. Matj 274.

Ondej 274. Štpán 210. Vank
274

Radvanice—Prosenice 47, 48.

z Rájce Všebor 326, 368.

Rakov (Rakové) 47, 57, 123, 130, 147,

292, 334, 335, 336.

z Rakova Vank 292. Jiík 369.

Ranošov 1, 4, 11, 15, 20, 21, 24, 32,

34, 39, 40, 54, 62, 120, 122, 205,

237, 276—278, 281, 335, 336, 358,

3 tO, 361, 371, 372.

Rašín Matj, krom. kanovník, 207.

R.aška František 224.

z Rataj Anna 314. Vilém 314, 362.

Rechenberg Václav 325.

z Reitzenšlagu Eliška Pangarková 130.

z Reptv Jiík Vrochyn 130.

Richter Florus, piarista a spisovatel, 97.

Rittner 337.

Rob, švédský plukovník, 143.

Robert, biskup, 167. Tomáš Robert,

fará, 311.

Roh Václav, správce bratrský, 87.

Rohrscheidt, cis. rytmistr, 144.

z Roketnice Adam 209, 267, 298,

381. Anežka 316. Herš 314.

Rosenbaum Abraham 156. Jakub 156.

Marku s 155.

z Roštní Unka 314. Vít 291.

z Rotalu Jan 192.

z Roudné Rejzek Václav 129, 202.

Zigmuud 129.

R.ousecký Bernard, dvoák v Lazni-

kách, 198, 203.

R.ousko 58.

z Rovené enk 209, 266, 298.

Rozehnal Ondej 349.

Rozsypal Josef 110.

Rozžemberka Petr 83, 84, 100, 104,

129, 131, 133, 134, 136, 244, 256,

280.

z Rožmitálu Zdenk 372.

Rožnovský Eliáš 84.

Ruchirides Daniel, lut. fará v L
,
86,

Rybáe u Drahotuš 328.

Ržika Antonín, uitel, 215.

Rymaovský okres 61.

Rehulka Josef, správce školy v Oseku,

239.

epická Alena 129.

ezá Emilian 228.

z ían Zdenk Kavka 132.

Sander Bohuš 209.

Sartori, velitel na Helštýn, 338.

Sartorius Jiík, evang. fará v Lip-

níku, 85.

Sboro, probošt kapit v OL, 298.

Sedlec (Sedlišt) 20, 21, 171, 172,

210, 259, 371, 372.

ze Sedlce Adlika 171. Anna 171,

Bohuš 171. Jan 171, Katruše 171.

Marcinek 171. Petík 171.

Sednika Jan 264.

Seidl Ferdinand, uitel, 108, 109.

František, uitel, 264, Jan, uitel,

239.
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Severský Hynek, obyv. msta Lip-

níka, 143.

ze Sezenic Jaroslav 128. Joachim 58.

Václav 128.

Scholarides (Žák) Jií, fará lipenský,

89.

Sienawski, polský vojevdce, 147.

Siscinius Jan, kat. fará velkoújezd-

ský, 360.

Skalníková Kateina, zakladatelka na-

dací v Oseku, 237.

Skene Alfred 176.

Skoky (osada) 10, 19, 340, 343, 350,

351, 352.

Slaví (Slavíce) 38, 181, 185, 252, 253.

ze Slavíce Magdalena 355.

Slavík František 32.

Slavkov (msto) 61, 163, 367.

Slavkov 1, 2, 4, 6-9, 11, 14—16,

18—21, 23, 24, 34, 36, 38, 42, 47,

49, 52, 54, 57, 62, 85, 87, 90, 122,

127, 130, 132, 141, 278—282, 335.

336.

Slavkov (u Opavy) 374, 376.

Slováek Matj, fará osecký, 236.

Smaženka Václav, fará sobchlebský,

289,

Smika Josef 185.

, Smil 205.

Smolná 16, 36, 70, 130, 362.

Smržice 241, 290,

ze Smržic Dobeš 128. Markéta 128.

ze Smržová Anna 209, 320, 382. Do-

beš 209
,
320. Jan 382.

ze Snhotic Kana 210.

ze Sobhrd Jan 354. Pibik, jeho

bratr, 354.

Sobchleby 1, 4, 15, 21, 23, 24, 3?,

34, 36, 38, 45, 47—49, 52, 54, 57,

61, 63, 123, 130, 132, 141, 147, 223,

224, 227, 228, 241, 269, 282—293,

328, 335, 336.

ze Sobchleb Kana 191, 290. Machen

290, 291.

Sobieski Jan, polský král, 147.

Sobikov 7, 20, 21, 127, 252, 253.

Sobíšky 59, 273.

ze Sobíšek Jan 258. Kana 209. Matf
210 .

Sommerfeldt Jan 152.

Sovadina, ves v okr. byst. pod Ho-

stýnem, 288.

ze Sovince Ctibor 124, 336. Jaroslav

124, 336. Jindich 124. Vok 38, 56,.

80, 122—124, 191, 192, 224, 241-

244, ‘252, 290-292, 331, 335, 336,

380, 333.

Sovka František, písmák, 273.

Spálov 138.

Spilka Ferdinand, správce školy v Je-

zerníci, 185.

Spruek Antonín, fará v Hlinsku, 176.

Spurný Ignác, fará ve V. Proseni-

cicb, 264.

Stabel Václav, fará ve V. Proseni-

cích, 264.

Stamice 1, 20, 21, 23, 32, 34, 38,

39, 42, 47, 48, 54, 57, 121, 122, 221,

237, 280, 293—297, 335, 336, 360,

361, 371, 372, 374. Též Stanimice.

Stank 266,

Stání 23, 297.

Stará Ves (u Místka) 372, 374. 376.

Stefanides Ondej, far. lipe., 88.

Steiger Antonín, správce školy v Laz-

nikách, 200.

Stibor 339.

Stibo 20, 21, 121, 267, 298, 299.

ze Stolavy Eva 203.

Stoniš Jan, fará v Louce, 218.

ze Strabenic Bušek 207. Dorota 207.

Jan 207. Kateina 207. Matj 207.

ze Straleka Anna 193, 215. Beneš 193,.

215, 291. Dobeš 215, 291. Drslav

193, 215. Jan 193. Milota 193, 265.

Zbynk 93, 215.

Strání 146.

Strážnice 61.

ze Strážnice Jiík 122, 123. Petr 80,

121, 122, 153, 193, 316, 334.

Strejc Jiík 86.

Stržínek 89.

Stebochovský Štpán, lielštýnský

úedník, 339.
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Stedovský Jan 4, 237, 240.

Stedulesi 185, 249, 252, 253.

Stída František, správce školy v D.

Újezd, 350.

Stílná 138.

Stítež 20, 21, 130, 282.

ze Stíteže Výšek 258.

Stvolinský viz z Vošovic.

Suchánek Jan, fará v Lipníku, 90.

Sušice 58, 59, 81, 242.

Suština 241, 212, 244.

ze Sudenu Vincenc Grimm sv. p. 313.

Svatišov 252.

Svisedlice 314.

Svitavský Matj, fará v Lipníku, 88.

Svoboda 311.

Svrov (Svrovice) 1, 11, 20, 21, 23,

32, 34, 39, 40, 47, 62, 121, 196, 199,

200, 266, 267, 297—299, 312, 372,

374, 379.

ze Svrova Eliška 298. Jan 298, 325.

Petr 298, 325. Zbynk 298.

Sýkora, správce luter., 86. Jiljí, fará

ve V. Újezd, 360.

Symerský Antonín 237, 331. Josef 331.

Syme 1, 4, 5, 11, 21, 32, 34, 47, 62,

123, 130, 282-293, 335, 336.

ze Syme Ana 290. Bta 291. Bránka

290. Dorota 292. Gertruda 291. Herš

290. Jiík 292. Klement 202. Mag-

dalena 292. Machna 291. Mikuláš

292, Nežka 290. Ofka 291. Ondej
291. Petr 291, 330. Prokop 291,

335. eho 291. Stach 291. Staka
291. Uršula 292. Vacha 291. Vana
291. Vavinec 291.

ze Syín Vilém Syínek 129, 326.

ze Šarova enk Šarovec 274.

Schaumburk 241.

Šebesta Mansuet, rektor piaristického

kláštera, 109.

Schell Antonín, editel ústavu pro

hluchonmé, 110.

Schenk Karel, fará ve V. Újezd,
360.

Sich Josef, správce školy ve V. Újezd,

361, 366.

Šimiek Vincenc, správce školy v Koz-

lov, 195.

Šimon, správce obec. školy v Lip

107; — ,
fará v Tršicích, 311.

Sišemská Bohunka 129. Eliška 129.

Šišma 58, 59, 188.

Šišma Jan Sprán 215; Hynek, jeho

bratr, 215.

ze Šišmy Jan 324, 325.

Schmid 145. František 360, 262.

Schmied František, uitel, 108, 351.

Schnedrle František, správce školy

v Kozlov, 195.

Schneeweiss Antonín, fará slavkov-

ský, 281.

Schneider Jan, fará v Hlinsku, 176.

Schól Bernard, vojevdce Valdštej-

nv, 139.

ze Špiek Bžek 354. Vachna 354.

Špiský Bedich 354. Jan 354. Jindich

354.

Špunar Eužen, podplukovník, 215.

Šrámek Josef, správce školy v Lazní-

kách, 205.

Šromota Josef, správce školy ve V.

Prosenicích, 264.

ze Štchovic Zdenk 170.

Štpán Ignác, správce školy ve V.

Újezd, 361.

ze Štpánova Marek 241, 290.

Šternberk 61, 336.

ze Šternberka Albert 121, 334, 353.

Anna 121. Jan 167, 160. Petr 121.

Štole viz z Jostomky.

Štramberk 58, 61, 62.

Šturm Adam, bratrský správce v Lip-

níku, 87.

Schubert Ferdinand, fará v Pruchné,

118.

Šumbera Ignác, fará lip., 90.

Šumíce 191.

ze Šumvaldu Adam 315. Bohuš 315,

316. Hynek 315. Jan 315.

Schwarz Adolf, editel mš škol

v Lipníku, 110.

Švédi 143—145, 309, 311, 337, 374.

Taník Jan, fará v Lipníku, 88, 311.



40S

Tauber Ferdinand, správce školy v

Lipníku, 109. Josef, správce žid.

školy v Lipníku, 156.

Tel 376.

z Tele Jan 318.

Tengler, varhaník, 251. Jan, uitel,

185.

Tenora Josef, správce školy v Dol.

Újezd, 351.

Termann Bernard, správce školy v Tr-

šicích, 312.

z Tšnovic Bohuš 206. Kateina 206.

z Thrheimu M. Johanka 376.

Tichák Josef, správce školy v Lazni-
kách, 200.

Tomáš, probošt, 207.

Topolský Jan 287.

Torstenson 143.

Tovaov 61, 370.

Tovaovský Jan 122, 241. Václav, lu-

ter. správce v Lipníku, 86.

Tragunský Valentin, luter. správce

v Lipníku, 86.

Trch, zakladatel Tršic, 303.

Trnávka 1, 10, 17, 19, 21, 23, 32, 34,

36, 38, 47, 57, 62, 120 -122, 124,

130, 132, 141, 147, 162, 163, 237,

299—303, 335, 336, 347, 350.

z Trnavy Bedich 303. Beneš 303.

Eliška 303. Svro 302. Václav 303.

Vlašim 303.

Tršice 1, 2, 11, 16, 17, 19-21, 23,

32, 34, 40, 41, 45—50, 52, 54, 55,

57, 61—63, 167, 170, 171, 200, 202,

209, 211, 298, 303—320, 334, 359.

379, 381, 384.

z Tršic Anna 313. Bohuslav 124.

Dtich 314. Kuka 314. L ;ban 314,

315. Medvídek 314. Mladota 382,

Náhrad 162, 313. Racek 300, 314,

315. Šebek 313. Václav 382. Zdenk
314, 315.

z Trubek Hynek 265.

Tebochovský Šebestián, svob. dvo-

ák v Cliylci, 369.

Tetina Šimon, lipenský mšan, 104.

Tuín 58, 79, 81, 122, 130, 133, 214.

z Tuína Anna 193. enk 193. Do-
rota 171. Jiík 274. Vlek 171.

z Tuova Kašpar 129. Melichar 130.

Tupec 1, 10, 11, 21, 23, 34-36, 43.

47, 54, 57, 103, 129, 130, 132.

141, 163, 201, 237, 258, 265, 297.

3 JI, 302, 320—326, 346, 347, 350,

354.

z Tupce Anna 324, 326. Barto 324.

Budislava 323. Dluhomil 324. Do-

rota 324, 325. Jan 323, 324, 325,

355, 370. Katruše 325, 355. Kišan
326. Kižík 324, 325, 355. Litold

324. Mahda 354. Markéta 324. Mi-

chal 326, 354. Mikuláš 324, 325,

355. Ofka 324. Ondej 324. Pi-

byslav 323. Ratibo 323. Vichna

324. Vít 323. Vojslava 324, 353.

Tupecký Jan viz z Petvaldu.

Turci 146, 147, 301.

Turovice 58.

z Turovic Anežka 192, 265. Herš 193.

Ješek 192, 265.

Tvaržek František, ed. nm. reálky,

110 .

z Tvorkova Milota 291. Zbynk 258.

z Tvorovic Sulík 169.

Týn 1, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 23,

34, 35—38, 42, 43, 45—48, 50, 52,

54, 57, 62, 77, 87, 89, 90, 123, 130,

133, 147, 149, 151, 175, 187, 257,

302, 326-340.

z Týna Bedich 130. Jan 380.

z Týnce Štpánek 201, 324.

Uhi 149.

Uhinov 185, 249, 251—253.

Újezd Dolní (Vladyi) 1, 2, 6, 8, 10,

15, 18—21, 23, 28, 32, 34, 36, 38,

45, 47, 48, 52, 54, 57, 62, 120—

122, 125, 127, 130, 132, 221, 237,

239, 298, 299, 302, 321, 323, 324,

325, 332, 365, 336, 340—356, 381.

z Újezda VI. Adam 354. Anna 324,

355. Bernard 355. Blaha 355. Bla-

žej 354. Dorota 369. Jan 324, 325,

354. Jiljí 353. Kana S54. Kíž 354,

Ludka 354. Mahda 354. Mareš 354.
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Markéta 354. Michal 351. Mikuláš

355. Ofka 354. Oldich 324, 354.

Pavel 325, 355. Rachman 169, 210,

354. Rychvín 353. eho 355. Svatoš

354. Tšold 354. Tomeek 325, 355.

Trojka 354. Václav Šmach 355.

Vichna 354. Vilém 307, 354.

Újezd Horní (Vysoký) 57, 93, 130, 132,

362.

Újezd u Unova 360.

Újezd Velký (Volavý) 1, 2, 6, 8, 15,

20, 21, 23, 24, 32, 34, 38—40, 45

-50, 52, 54, 61—63, 121, 123, 125,

167, 195. 196, 236, 277, 278, 295,

297, 335, 336, 356-363, 371, 372,

374, 375, 379.

z Újezda Eliška 201. Petr 201, Pech
201. Žibid 196, 362.

Ul Jarolím, rektor piar. škol v Lip-

níku, 109.

Ulmann František, uitel v Jezernici.

185.

Ulrichov 47, 237, 239, 243.

Unov 61.

Unovský Pavel, luter. fará v Podolší,

233.

Uršulinky 95.

Ústí 123, 335, 336.

z Ústí Martin Hromádka, majitel dvoru

ve Veselíku, 370.

Utrakvisté 80, 81.

Vacanovíce 41, 47, 312.

z Vacanovic Duchek 369.

Václav II., král eský, 119, 332; —
IV., král es., 165, 187, 252; —

,

oltáník v Olomouci, 125; — . olom.

mšan, 209; —
,
pražský mšan,

381, 382.

Vágner Antonín, fará v Lipníku, 90,

99, 113, 329.

Vala Jakub 351.

Valaši 138, 145, 147, 149, 337, 374.

Valdštýn 139, 140.

z Valdštýna Hynek 132, 165, 252.

Valencien 152.

Valenta Jií, mistr svobodného umní,
288.

Valentini Tomáš, piarist rektor v

Lip., 108.

Valšovice 57, 123, 130, 288, 335, 336.

Walter, fará lip, 79; —
,

piarista

v Lip., 92; — , rektor piar. v Lip.,

108; — Viktor, fará týnský, 329.

Wansner Jan, správce školy v Kozlov,

195.

Varhoš 47, 318.

z Varhošt Jiík 170.

z Vartnova Štpán 207, 225.

Vašíek Engelbert, správce školy v

v Hlinsku, 176.

Webrová Johanna 164, 113.

z Veitmile Jan 202.

Veli Jií 104.

z Velké v áclav 355.

Velká (Lhota) 252, 253.

Veselíko (Veselá, Veselí, Veselice) 1.

2, 8, 11, 15—17, 19—21, 23, 34, 35,

39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 54,

57, 59, 61—63, 127, 129, 171, 172,

195, 202, 203, 208, 213, 335, 237,

239, 270, 276, 278, 280, 297, 298,

311, 358, 362—377, 380, 382.

z Veselé Budislav 369. Racek 370.

Zbílit 208.

z Veselíka Ctibor 370. Felix 371.

Jan 309, 371. Litek 370. Mašek 370.

Mladota 371. Ondej 370. Pavel 211.

Václav 371.

z Veteova Artleb 258. Markéta 258.

Veverka František, uitel, 164, 186.

Vžky 207.

z Vžek Anna 207. Jeneek 297, 368,

Zdenk 207.

Vicinov 20, 21, 23, 47, 362,367, 371.

•372, 377.

z Vickova Adam 138, 337. Vilém Pru-

sinovský, biskup, 170, 331, 353, 355.

Víde 49.

Wiesner Jií, fará sobchlebský, 289.

z Wigštejna Hanuš 275. Záviška 275.

Vilémov 336.

Vilímek Josef, uitel, 251, 31 2.

Vilímov 258.

Vinary 324.
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z Vina Markéta, manželka Mikuláše

z Tupce, 324.

Winter 143.

z Vitbachu Anna 192. Hynek, bratr

Anin, 192.

Vitonice 93, 130.

Wittemberk 8~, 144.

Vlaštoviky 318.

Vlek 267, 381.

z Vlnova a na Brou nov Kateina

129.

Vloi Ondej, íará v Sobchlebích,

287.

z Vojslavic Eliška 317.

Volek Mikuláš, fojt nický, 229.

Wolff Bedich, uitel v Sobchlebích.

290.

Woltz 87.

z'Vošovic Jií Stvolinský 129, 143,

úedník na Helštýn, 339

z Vrahovic Hynek 316, 383 Markéta

316.

Vratislav (msto) 157.

Vrba Václav 220.

z Vrbtic Havel 207.

z Vrbna Hynek 52, 8 i, 104, 133, 157,

163, 301, 318, 32 ;, 346. Jan 82, 134.

Jiík 6, 75, 82, 85, 105, 111, 134—

138, 158, 227, 231, 244, 280, 301,

328, 329. Štpán 82, 134, 337.

z Vrchlabí Hašek 266. Havel 276. Hy-

nek 266. Jan 266, 275. Kunát 212,

266, 275, 276. Ruprecht 171, 259,

274. Vilém 275, 276.

z Vrouciny Mikuláš 130.

Vsetín 58,

Všechovice 58.

z Všechovic Zbynk 292.

Vydra Jan, fará v Sobchlebích, 287.

Výkleky 1, 11, 21, 23, 34, 38—40, 47,

49, 54, 57, 122, 123, 200, 312, 335,

336, 360, 371, 372, 374, 377—380.

z Výklek Vratík 380.

Výkruta Jií, dvoák, 346.

Vymtal Libor, uitel, 164.

z Vysoké Beneš 201.

Vyškov 61.

Vyškovice 369.

z Vyškovic Proek 292.

Zahora Jan, bratrský správce v Lip-

níku, 87.

Záhoí 1, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 175,.

287.

Zahrádka Jan Polnický, luter. fará

v Oseku, 233.

Zahradníek Robert, provinciál mi-

norit, 118.

Zachariáš, zvona v Olomouci, 100.

Zákov (Zákovice) 1, 2, 20, 21, 23,.

32, 34, 40, 42, 47, 63, 200, 209,

267, 290, 312, 317, 318, 380—384.

ze Zákovic Eliška 209, 383. Jan 202,

383. Kana 170. Martin 382. Mikeš

202, 383. Oldich 381. Petík 382.

Sulek 169, 207, 209, 210, 320, 370,

382.

Zamazal Antonín, správce školy v

Tupci, 323.

Žambal Antonín, editel hluchonm.

ústavu, 110.

Zámoský Jan 293. Jií 293. Josef

293. Václav 293.

Zapletal Jan, poslanec, 240. Karel

273.

ze Zástizl Anna 368, 371. Dorota 207.

Jiík 129, 207, 371, 372. Johanka

371. Markéta Protivec 368. Smil

368. Václav 170. Vilém 383. Zig-

mund 37!, 372.

Zátš (Zatišov) 20, 21, 201, 209, 317

318, 320.

ze Zátšic Matj 320.

Zavadil Ignác, správce školy v Hlín-

sku, 176. Tomáš, uitel v Týn,

331.

Zavadilka 23, 50, 294, 295.

ze Závadky Anna Kivadská 129.

Závodí 23, 50, 73.

Závorka Jií, fará, 117. Tobiáš 116.

Václav, knihtiska ve V. Nm . 117.

Zavel Gyprian, správce školy ve V*

Prosenicich, 264.

Zborovice 372.

Zborovský Jakub 135.
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Zbrašov 123, 335, 336.

Zbyslavice 20, 21, 164, 282.

Zdounky 61, 362.

Zdráhala Jan, správce školy ve Lhot,

215.

Zdražil Justinian, rektor piarist, 109.

Zdura Bonaventura, provinciál min.,

118.

Žehnal Vincenc, správce školy v Láz-

nikách, 200.

ze Zelenic Anna 205. Bedich, Anin

manžel, 205. Jan 205. Litold 205—
207. Matj 206. Mikuláš 206. Sudka

205.

Zerkowitz Bernard, dobrodinec žid.

obce, 156.

Zhánl Antonín, dkan a fará v Dub,
186.

Zigmund 79.

Zigmundek (Zikmundek) Martin 6, 60,

65, 119, 122, 125, 135—138, 143.

Zimotín 123, 335, 336.

Zlechov 20, 21, 123, 310, 346.

Zlín 62,

Žabikov viz Sobikov.

Žákovice 47, 58, 288, 302.

ze Žákovic Jan Mu 265. Matj 110,

Ofka 193.

Žákovský Mikuláš, správce školy v Je-

zernici, 185.

Žalkovský z Žalkovic Zdenk 175.

Žatec 46.

Želátovice 58.

ze Železné Jan 316.

ze Žeranovic Jiík 325. Ofka 325;.

Petr 275, 354.

Žeranovská Marie, manž. Václava llal-

inovského, 203.

ze Žeranic Václav 171, 25S.

ze Žernova Jan Jakub Žernovský

130, Ludmila 129. Viktorin 130, 136.

ze Žerotína Bernard 192. Eliška 202..

Jan 132. Karel 192. Vilém 192.

Židé 57, 61, 62, 76, 126, 150, 153-161.

Židlocliov 20, 21, 297, 325, 368,

II. Vcný:

Alluvium 2.

Baltická flora 6.

Blidla 34, 328.

Brusirny (brusnice) 76, 77, 231.

Bidlice 2, 5.

Gahousky (Zeughaus) 70.

Cechy 44, hrníský 78, kováský 76,

77, krejíský 78, medaský (vela-

ský) 19, 44, obuvnický 76—78, pe-

kaský 76—78, provaznický 76, 77,

eznický 76, 77, soukenický 76, 77,

78, zámenický 77.

Cementárny 45, 328, 358.

Cihláské hlíny 2, 4, 6, 19.

Cihelny 37, 45, 48, 70, 93, 135, 254.

Cukrovary 45, 48, 70, 254.

alounictví 45.

Dan 43. 131.

Dávky a desátky 31—42, 76, 77, 163,

166, 167, 174, 175, 179—183, 189,

190, 194, 195, 199, 204, 205, 214,.

217, 218, 223, 224, 227, 228, 231

—233, 236, 247-249, 256, 257, 262.

268, 269, 272, 277, 279-281, 286—
288, 295, 298, 301, 302, 308-312,.

321-323, 328—329, 346-347, 358

—359, 364. 365, 378-379.

Dkanáty 52.

Diluvium 2.

Dlažební kámen 5, 46.

Dobytí trhy 45, 46.

Dom poet 72, 73, 162, 165, 172-

178, 188, 193, 196, 203, 213, 217.

221, 225, 229, 245, 254, 2f0, 267,

270, 276, 278, 284, 294, 297, 299,.

306.

Dožatá 27.

Drahoty 64.

Družina Mariánská 87.

Družstva 43, 44, 362.
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Dubník jircháský 77, 127,

Dvory 35, 36, 39, 40, 42. 73, 77, 85,

120, 136, 143, 146, 147, 151, 198,

199, 202, 203, 211, 227, 236, 287,

290, 291—293, 316, 323.

Elektrárny 45, 254.

Eocen 4.

Fary 52, 78, 175, 183, 218, 233, 249,

262, 280, 287, 309, 329, 347, 359.

Flanely 46.

Hajní 36, 248.

Hájovny 21, 92.

Haltý viz rybolov.

Hláska 38.

Hony 36, 39.

Hospodáské stroje (továrna na) 45.

Hostince 23, 212.

Housenky 64.

Hovzího dobytka chov 42, 43, výstavy

43.

Hbitovy a krypty 70, 95, 97, 103, 104,

153—155, 175, 183, 190, 218, 233,

249, 262, 280, 287, 310, 329, 339,

359, 367.

Chalupy na samotách 23.

Chmel — chmelnice 15, 17, 37, 39,

43, 46, 180, 307, 313, 328.

Chrám židovský 65, 70, 155.

Chudobince (špitály) 67, 70, 73, 90,

103, 110 a n. 156, 253, 360.

Jámy kulturní 19.

Jasné dni 15.

Jatky 70.

Jména místní 20, rodinná u každé

osady.

Kaple sv. Anny 11, 15, 17, 65, 151,

sv. Antonína 50, 228, 302, 379, sv.

Barbory 90, 99, sv. Floriana 205,

sv. Františka 322, sv. Jana 167, 200,

350, sv. Josefa 67, 70, 90, 103, sv.

Karla 70, sv. Kunhuty 310, bl. P.

Marie 79, 99, 224, 295, sv. Petra

90, 103, polní 103, sv. Kocha 103,

Rozeslání sv. ap. 273, sv. Václava

215, ke všem Svatým 163, zámecké

309, 339, 365,

Kašny 70, 128, 164.

Kersantit 4.

Kláštery 65, 70, 73, 92.

Knihovny (krom spolkových a škol-

ních) 95, 297.

Kobylky 64.

Koní chov 42, 43.

Kontribuenské fondy 48, 59.

Korkové zátky (továrna na) 45.

Kostelníci 36.

Kostely farní, víz fary; filiální sv.

Františka 100, bratrský sv. Kate-

iny 109.

Koželužna 328, 358.

Krupobití 115, 164, 178, 200, 205, 220,

224, 228, 239, 251, 269, 273, 290,

297, 302, 313, 323, 352, 366, 380.

Kemenec 2, 4.

Ktiny 27.

Kulm 2, 4.

Kyz železný 5, 6.

Lány 42.

Lázn 6, 42, 50, 73.

Lékárny 50.

Len 17, 27, 28, 37.

Lesy 16, 1. „Lipenský" 15, 16, 18. 73.

75, 124, 151, 152, 211.

Literáti 82.

Luteranismus 81.

Majestáty 126, 136, 141, 148, 149, 151,

317.

Manilit 4, 5.

Miocén 2.

Mlékárny 45, 227, 254, 313, 358.

Mlynái 37, 40, 41.

Mlýny: vodní 7, 11, 21, 23, 37, 40,

41, 45, 70, 73, 75—77, 121, 127,

134, 146, 147, 239, 248, 328, 346,

358, 364, vtáky 23, 188, 223, 227,

284, 364.

Mokra 63.

Myslivny 2, 21.

Myši 64, 186.

Mýta 119, 127, 130, 131, 156, 15S,

229, 253, 266, 335.

Náboženství 52, 63.

Nápisy 98, 101—103, 111.

Národnost 23, 24, 63.
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Nemoci 64 a u každé osady.

Nemocnice 50, 367.

Neogén 2.

Obchody 46, židovské 153, lo4, 159.

Oblasti moí : Baltického 8, erného

8, 18; o. levadická 16.

Odúmrt 38 a u každé osady.

Odvodnní polí 186, 251, 313.

Olejái, olejny 37, 40, 42, 45, 214,

272, 328, 364.

Ovcí chov 37, 64, 73.

Ovocnáství 43.

Ozvna 104.

Pád dobytka 64, 257, 265.

Palírny 37, 40, 45, 272, 328, 358, 364.

Panství 35.

Papuárny 45.

Parky 67, 70, 707, 318.

Peeti obecní 32, 34, cechovní 78.

Pily 6, 11, 21, 23, 36, 45, 294, 328,

358.

Pískovce 2, 4, 5.

Pivovary 36—38, 40, 41, 45, 46, 65,

70, 73, 75, 77, 122, 130, 132, 134,

150, 153, 165, 317, 228, 364.

Plai 48.

Plynárna 73, 115.

Pohby 27.

Pošty, poštovny 48.

Povodn 8, 167, 178, 190, 205, 215,

236, 242, 313, 331.

Požáry u jednotlivých osad.

Praný 65, 70.

Právo ddiné 126.

Právo ddinské, hrdelní, nižší, vrchní,

útrpné 55 a nn.

Prmysl 45.

Prplav Dunajsko-oderský 47.

Pástky 27, 37.

Píkopy hradní 65, 67, 339.

Phoní 32, 57, í 9, 272 a n.

Radnice 69, 70, 73.

Raiffeisenky 49.

Regulace Bevy 8, 14, 18, 231.

Rektorské platy 105, 106, 195, 220,

237, 238, 251, 264, 281, 289, 290,

312-

R.evíry 16, 36.

Roboty 35—42 a u jednotlivých osad.

Rodiny nejstarší v osadách u každé

osady.

Rodokmen Ditrichštejn 139; z Pru-

sinovio 373; pán z Krava 119.

Rozhledy 1, 2, 15.

Rybniky a rybolov 11, 14, 18,21,36,

42, 76, 127, 180, 247.

Rychty a rychái 36, 39, a u jednot-

livých osad.

emesla 44 a u jednotlivých osad.

Sádrovec 5.

Saiajka 33, 364.

Samoty 21 a u jednotlivých osad.

Sbor bratrský 73.

Silnice 1 7, 46, 47, 67, 164, 176, 186,.

190, 229, 239.

Sirkárny 45, 70, 358.

Sirkové prameny 6.

Sirotci 38, 131, 331,

Sladovny 45, 46, 70, 328.

Slepence 2, 4.

Sochy u jednotlivých osad.

Spoleenstva živnostenská 44, 45, 78..

Spolky hospodáské 43, jiné 49, a u •

jednotlivých osad.

Starožitné nálezy 19, 75, 76, 174, 179,

189, 214, 221, 225, 230, 245, 284,

306.

Stavba grunt 29.

Stavy 36, 38, 76, 127, 258.

Strouhy 36, 38.

Sucha 63, 164, 167, 251, 273.

Sl 93, 128.

Sušírny na len 37, na jehlinaté se-

meno 204.

Svatby 24, 25.

Šenky vinné 76, 77, 126, 128, 130,

132, 134, 141, 146, 158, 160, 161,

190, 212.

Šibenice 57.

Šindel 37.

Školy 54 a u jednotlivých osad.

Štrky 2, 45, 46, výroba štrku 364.

Tabák 148.

Tarasy 36, 38.
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Telefon, telegraf 48, 239, 257, 313.

Tenata 180.

Teplota roní lí.

Tešenit 5.

Tlak vzduchu 15.

Továrny 45, 70, 73.

Trati polní a lesní u jednotlivých

osad.

Trhy výroní 141, 307, 318.

Útování obecní 30.

Uhlí hndé 6.

Úhory 43.

Útvary zemské 2, 5, 6.

Úvody nedlek 27.

Valchy 21, 42, 73, 77, 127.

Vápenec devonský 4, 5, 6.

Vápenky 37, 45, 46, 272.

"Velíny 76, 248.

Vtry a vichory 14, 15, 63.

Vže hradní 65, 67.

Vodní srážky 14.

Výšky osad 1.

Záložny 49.

Zámky 73, 134, 318.

Zaniklé vsi 20.

Zápalky továrny na 45.

Zelináství 17, 43.

Zimy 14, 64. •

Zlato 5, 6.

Zvrolékai 43.

Zvinou obchod 46.

Zvonice 70, 97, 365, 381.

Zvyky roní 28.

Železité prameny 6.

Železnice 48, stanice 21, 73, 273

strážní domky 21, 73.

Židé lipenští 153 a n.

Žn 14.

Žula 4.
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